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শু. শলন্ল 

যুগকল্যাণ সাধন করিবার জন্য যিনি মায়াতীত 

হইয়াও দয়ায় গলিয়া মায়ারাজ্যে নরদেহ ধারণ- 
পূর্বক পবিত্রধাম কামারপুকুর গ্রামে জন্পগ্রহণ 
করেন ও তৎপরে দক্ষিণেশ্বর মহাপুণ্যতীর্থে অমানব 
লীলামাধুর্যের , অবতারণা করিয়। প্রজ্ঞাচক্ষুহীন 
বিশ্ববাসীকে আধ্যাত্মিক জীবনের অপূর্ব আলোক- 
পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেই ষুগত্রাতা-_ 
সমন্বয়াচার্ধ্য ভগবান শ্তরীশ্রীরামকৃষ্ণচ পরমহংসদেবের 
পবিত্র শ্রীচরণপ্রাস্তে এবং তাহার সেই পরামুক্তির . 
অভয়শঙ্খ বাজাইয়া৷ বিশ্বের দ্বারে নব জাগরণের 
প্রেরণা ও বাণী উপস্থিত করিবার জন্য তিনি যে 
চিরমুক্ত লীলাপার্যদগণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, 

তাহাদের সকলের পুত করকমলে এই ্ীরামকৃষণ- 
চন্দ্রিকা? পুস্তকখানি ভক্তি-অধ্্যস্বরূপ অপিত স্ৃইল। 

4 রি 

পপ সপ ০ সি 



ভ্ন্নিক্কা। 
ভগবদর্গীতায় শ্রীকঞ্ণ অর্জুনকে রলিয়াছেন-__ 

“যদা যদ হি ধর্্স্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যর্থানমধর্মস্য তদাত্মানং স্থজাম্যহং ॥+ 

--“যখন জগতে ধন্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং 
অধন্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি মানবদেহ ধার্ণ- 

পূর্বক অবতীর্ণ হই ও ধর্মের গ্লানি দূর করিয়া সনাতন 
ধর্মের সংস্থাপন করি।” এই ভগবদ্বাক্যের সার্থকতা 
আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি জগদ্গুরু . শ্রীরামকৃষ্ণ 

পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়া । তিনি যে" সময়ে 

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে সময়ে পাশ্চাত্য জড়বাদের 

শিক্ষ। ও খৃষ্টান ধর্শের প্রভাব ভারতে বিস্তৃত হইয়া 
সনাতন ধর্মের প্রতি ঘিছবেষ ও বিতৃষ্চা আনয়নপূর্ব্বক 



৪ 

শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মস্তিক্ধ বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। 
সে? সময়ে হিন্দুরা, বিশেষত; বঙ্গদেশের শিক্ষিত 

যুবকগণ দলে দলে ন্বধর্মম পরিত্যাগ করিয়া বৃষ্টানধর্ম্ম 
অবলম্বন করিতেছিল। তাহারা খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণপূর্ববক 
সনাতন হিন্দুধর্মের মূলোচ্ছেদ করিতে কৃতষংকল্প 
হইয়া হিন্দুধর্শের নিন্দা ও খুষ্টানধন্মের মহত্ব গ্রচার 
করিতেছিল। ক্রমশঃ সেই ধর্নগ্লানি-স্রোত প্রবল 
হইতে প্রবলতরু হওয়ায়_-তাহার বেগ অবরোধ 
করিবার উদ্দেশ্টে রাজ! রামমোহন রায় ব্রাজ্মনমাজ 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্ত ব্রান্মধর্্মাবলদ্বিগণ খুষ্টীয়দিগের 
অনুকরণে দেবদেবী পুজার নিন্দ। করিয়া বর্ণাআমধর্ট্ের 
মূলে কুঠারাঘাত করিতে লাগিলেন। এদিকে আবার 
হিন্দু-সাম্প্রদায়িকদিগের মধ্যে ঘোরতর মণ্ততেদ, বিবাদ 
ও বিদ্রোহ চলিতেছিল এবং প্রত্যেকে আপন আপন 

মত সত্য ও অপরের মত মিথ্যা বলিয়া! বিবাদ 
করিতেছিল। বৈষ্ণবগণ চৈতম্য মহাপ্রভুর ত্যাগ ও 
বৈরাগ্যের আদর্শ ভূলিয়। ভরষ্টাচারী হইয়াছিষ্কেন এবং 
শাক্তেরা কামাচার-মার্গকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তির পন্থা! 
জ্ঞান করিয়া বীভৎস কাধ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
এইরূপে ভারতে, ধর্মদ-গ্লানির অভ্যুদয়কালে সনাত্বন- 



রি, 

ধর্মের সার্বভৌমিক আদর্শ দেখাইবার নিমিত্ব এবং 

“যত মত. তত পথ” প্রচার করিয়া! উদার সনাতনধন্মকে 

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল । তিনি বঙ্গদেশের এক 

অজানিত ক্ষুত্র গ্রামে জনৈক নিষ্ঠাচারী সত্যবাদী দরিদ্র 
ব্রাহ্মণের গৃহে অসাধারণভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

দিব্যদেহ ধারণপৃর্বক বাল্যাবস্তা হইতে অলৌকিক 
শক্তি প্রকাশ করিয়! তিনি গ্রামস্থ জনসাধারণের চিত্ত 

আকর্ষণদ্বার! নিরক্ষর হইয়াও সর্বজ্ঞত্ের পরিচয় 

প্রদানে সকলকে নিম্ময়াভিভূত করিয়াছিলেন । ঘযৌবনে 
উপনীত হয়া তিনি রাণী রাসমণির কালীবাটীতে 

প্রেমিক পুজারীরূপে শ্রাশ্রীজগন্মাতার আরাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করিয়া-পরে সাধকভাবে দ্বাদশ বৎসর 

বিভিন্ন ধন্মমতের মধ্যে কি সত্য আছে-_তাহা 

জানিবার নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতে প্রত্যেক 

মতানুযায়ী সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া! তাহাদের চরমাবস্থ 
'অন্ুভবদ্ধার এই স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন 

যে--সকল ধর্মই এক সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত এবং 

তাহার! একই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবার এক একটি 
পদ্থ। মাত্র ; সুতরাং কেহই মিথ্যা! নহে, সকলই সত্য ! 



--” পাচ -- 

এই ভাবটি আমি তাহার একটি স্তোত্রে এইবপে 

লিখিয়াছিলাম, যথা--- 

“সত্য বোধতয়। সাঙ্গান্ সর্বধন্মান সমাচরন্। 
ধর্মমাত্রস্ত সত্যং বৈ যেন সম্যক শ্তুনিশ্চিতং । 
নমোইস্ত রামকষ্ায় তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥” 

_-অর্থাৎ যিনি সকল ধর্ম্মমতানুষায়ী সর্ববাঙ্গীন 

সাধনের আচরণ ,করিয়া “সকল ধর্মই সত্য'--এই 
বোধ নিশ্চয় করিয়াছিলেন, সেই জগদ্গুরু শ্রীশ্রীরাম- 
কষ্দেবকে নমস্কার করি। সেই সময়ে তিনি 

ইস্লাম ও যীশুধৃষ্টের মতান্ুযায়ী সাধন করিয়া 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং ততপরে সেই অদ্ধিতীয় 
সত্য সর্ধসাঁধারণের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন। 

্ব্গীয় কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্ত্র 
মজুমদার, বিজয়কৃষ্চ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্ধভ্রাতগণ 

তাহার উদার. ধশ্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া] “যত মত 

তত পথ” এই সত্যের আভাস লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্জদেব বাঙ্গলা দেশে কেন 

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন--এই প্রশ্বের উত্তরে আমার 

মনে হয়--বঙ্গদেশ ভারতের মস্তিফন্বরূপ £» তখন 



সিন 

বঙ্গদেশই বিকৃতধর্দভাধাপন্ন হইয়া অনাচারের শআ্রোতে 

গা ভাসাইয়া দিয়াছিল, স্থুতরাং সমস্ত শরীরের উপকার 

সাধন জন্য-_মস্তিষ্ষের সংস্কারকরণই যেরূপ প্রয়োজনীয়, 
সমগ্র ভারতবাসীর কল্যাণসাধনে তাহার মূল ব৷ 
মস্তিকষম্বরূপ বঙ্গদেশের সংশোধন বা সংস্কারই সেরূপ 

মূল্যবান বলিয়া মনে হয় এবং সেই জন্যই ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্দেব বঙ্গদেশে শরীর পরিগ্রহ করিয়া যুগের 
ঠাকুর ও ভবকর্ণধাররূপে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন ! 

তৎপরে ইহাও সত্য যে-বৌদ্ধযুগ হইতে 
বাঙ্গালীরাই ভারতের ধর্মপ্রচারক বলিয়া জগদ্বিখ্যাত 
হইয়া আসিতেছেন। বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের অপূর্ধব চরিত্র এবং জর্বধর্মসমন্বয়ের ভাব 

তদীয় বাঙ্গালী শিষ্যবুন্দই তাহার দেহত্যাগের দশ 

বৎসরের মধ্যে ভারতের সর্বত্র এবং ইউরোপ-_ 
আমেরিক! প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিতে 

সক্ষম হইয়াছেন। ূ 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকদেব আমাদিগকে বারংবার 

বলিয়াছিলেন যে--যিনি শ্রীরামচজ্জর ছিলেন, যিনি 

গ্রীক ছিলেন, তিনিই ইদানীং রামকঞ্করূপে অবতীর্ণ 

হইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন--স্রীশ্রীজগন্মাত। 



রি সাত লি 

আমার ছবি (1০০) দেখিয়ে বলেছিলেন যে-_ 
এই ছবি পরে ঘরে ঘরে পৃজা৷ হ'বে।” নাস্তবিক 
এই অব্পদিনের মধ্যে সেই কথার যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ 

করিয়া আমর! বিশ্মিত হইয়াছি ! তদীয় প্রিয়তম 
শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাহার (শ্রীরামকৃষ্খদেবের ) 

অপুর্ধব জীবন-চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই 
কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন__ 

“ভগবান শ্রীরামূক্ষদেব এত মহান্ যে, বর্ণন। 
করিতে যাইলে-তাহাকে ছোট করা হয়।” 
বাস্তবিকই ইহা সত্য; সকল শাস্ত্র_-সকল প্রাচ্য 

ও পাশ্চাত্য দর্শনাদি পড়িয়া আমাদেরও সর্ববদ মনে 

হইতেছে যে--অলৌকিকচরিত্র ভগবান শ্্রীরামকৃষ্ণদেব . 
সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। 

এক্ষণে সেই সর্ববধর্মম-সমন্বয়াচাধ্য ও যুগধর্মমপ্রবর্তক 

ভগবান শ্রীরামকৃঞ্ণদেব বর্তমান ভারাতে অবতীর্ণ হইয়া 

“বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়” যে"রূপ নানাস্তাবসমন্বিত 

লীলার অবতারণ। করিয়াছিলেন, তাহ। প্রতাক্ষ করিয়। 

এবং তদীয় পার্ষদরূপে তাহার দিব্যমূর্তির সেবাধিকার 
প্রাপ্ত হইয়া তাহার যে অপুর চরিত্রের পবিজ্রাদর্শ 
উপলব্ধি করিয়াছিলাম, তাহ তাহার দেহাবসানের 



-_ আট -» 

পর ব্যক্ত করিবার বাসনায় ও ভাহশর অলৌকিক মহিমা 
প্রচার করিবার মানসে কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র রচন। 

করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে শশ্রীরামকৃফ্ণ-স্তোত্রামৃত” নামক 

স্তোত্রটি মুযুক্ষুর প্রতি সদ্গুরুর উপদেশরূপে রচিত 
হইয়াছিল । সেই স্তোত্রের গভীর ভাব--বেদ, পুরাণ ও 

বেদান্তা।দ শাস্ত্ানুযায়ী ব্যাখ্যাদ্বার সাধারণের বোধগম্য 

করাইবার ইচ্ছা আমি অনেকের নিকট প্রকাশ 

করিয়াছিলাম। এতদিন পরে আমার সেই ইচ্ছা 

ফলবতী হইল দেখিয়া অত্যন্ত গ্রীত হইয়াছি। 

“্রীরামকৃষ্ণচক্ড্রিক1” নাম দিয়া লেখক উক্ত স্তোত্রের 

প্রত্যেক পদের সুন্দর দীপিকাসহ প্রাঞ্জল ও স্থুললিত 

বাঙ্গালা ভাবায় পাণ্তিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। 
দীপিকা এবং বাঙ্গল। ব্যাখ্যাতে তিনি উপনিষদ্, 

দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র ও মহাভারত প্রভৃতি শান্ত্র ও 
ধর্মগ্রন্থ হইতে শ্লোকসকল উদ্ধৃত করিয়! উক্ত স্তোত্রের 
প্রত্যেক পদের ভাবার্থের সহিত সামঞ্জস্য দেখাইয়া 

গভীর তন্বসমূহ সাধারণ পাঠিকপাঠিকাদিগকে সরল- 
ভাবে বুঝাইবার ঠেঁষ্টা কবিয়াছেন। ইহাতে শ্রীমং 

শঙ্করাচাধ্যের অদ্বৈতবাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ, শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বেদাস্তদর্শনের 



বিভিন্ন ভাষ্যকারদিগের মতামত ও ষড়দর্শনের মত বণিত 

হইয়াছে এবং বৌদ্ধমত, জড়বাদী চার্বকদিগের মত 
খণ্ডন করা হইয়াছে । ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ, 

আত্মার অস্তিত, জীব ও ব্রন্দের সম্বন্ধ, স্ষ্টিতত্ব, তন্ত্র ও 
বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতামত-_সমস্তই যথাস্থানে উল্লিখিত 

হইয়াছে এবং আরামকুফ্কদেবের সহিত তাহাদের 

সামঞ্জস্যও দেখান হইয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব 
' চরিত্রের ঘটনাবলী যথাস্থানে বর্ণনা! করিয়া তিনি 

( শ্রীরামকৃষ্ণদেব ) যে কাম ও কাঞ্চন তা!গের সর্ব শ্রেষ্ঠ 

আদর্শ ও সর্ববধন্মসমন্বয়ীচাধ্য ছিলেন, তাহারও যথেষ্ট 

প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে । | 
আশা করি এই সকল ব্যাখ্যা--তত্বজিজ্ঞামুদিগের' 

সংশয় দূর করিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে 
সক্ষম হইবে । 

পরিশেষে “শ্রীরামকৃষ্ণনক্ড্রিকা” লেখককে আমি 

অজ্তরের সহিত আশীর্বাদ করিতেছি । ইতি-_ 

শ্রীরামকৃষ্্রীচরণা শ্রিত 

স্বামী অচেভদানন্ 



ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণদেবের অতুলনীয় চরিত্রসন্বন্ধে 
কিছু লিখিতে বা বলিতে যাওয়। বাস্তবিকই- সাধারণ 

জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে পঙ্গ'র গিরিলজ্ঘন তুল্য 
প্রতীয়মান হয়। কেবলমাত্র অবতার, পরমহংস ও 

মহাপুরুষ ইত্যাদি বাচনিক অভিধান প্রদানে ও ছুই 
একটি অলৌকিক চরিত্র লিখনদ্বার তাহার যথার্থ 
স্বরূপ প্রকাশ পায় না; তিনি ছিলেন বর্ণনাতীত 

_অনস্তভাবের মূর্ত বিগ্রহ, “অনন্ত ভাবের ইতি কর! 
যায় না_ইহাই ছিল শ্রীমৎ স্বামী খিবেকানন্দজীর 

কথ', স্থৃতরাং সন্কীর্ণ জ্ঞানভাগ্াঁরী আমর] সেই অনস্তকে 

কিরপে অনুভব করিতে সক্ষম হইব ? আহা! ধাহার 
অলৌকিক পৃতচরিত্ত্র সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া, বিশ্ববিজয়ী 
শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী পধ্যস্ত অবনত মস্তকে 

বলিয়াছেন-_“ওরে ! ্শ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বল্্তে 
আমার ভয় হয় শেষে কি শিব গড়তে গিয়ে 

বানর গড়ে ফেল্ব ?” * 



_- এগার __ 

এক্ষণে ইহাই যদি হয় তাহার উক্তি, তখন 
অন্থপরে কা কথ।? ধাঁহার পবিত্র লীলাচিত্র অঙ্কন 

করিতে যাইয়া পৃজ্যপাদ গ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীও 

আপনার অক্ষমতা ম্বীকারে আত্মহারা হইয়। 

গিয়াছিলেন, তাহার অমিয়-তব ও লীলা বর্ণন করা 

কি আমাদের স্ায় ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন মানবের কাধ্য 

আমাদের লেখনী ধারণই যেন একটি দুঃসাহসিক 
কাধ্য বলিয়া মনে হয়। সেই নিমিত্ত সহ্ৃদয় পাঠক- 

পাঠিকা ও গুণীবৃন্দের নিকট এই দিনীত নিবেদন 
যে বর্ণনাতীতচরিত্র লোকনায়ক ভগবান স্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের তত্বময়ী লীলা! লিখনে পদে পদে ব্রুটীই লেখকের 

লিখিত হইবে, তাহারা যেন নিজগুণে ক্ষমা প্রদর্শন 

করিয়। তাহাদের অলীম করুণ।র পরিচয় প্রদ্দান করেন। 

পুস্তকখানি পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী 

লিখিত “ণশ্রীমদ রামকৃঞ্ক স্তোত্রামৃত” অবলম্বনে 

রচিত। সাধারণের বোধগম্যার্থে ইহার অঙ্থয়, সরলার্থ 

ও দীপিক। নামী একটি বিশদ ব্যাখ্য। প্রদত্ত হইয়াছে । 

দীপিকা” বলিতে পাঠকপাঠিকাগণ যেন শ্শঙ্করানন্দ- 
কৃতাদির ম্যায় মনে না করেন । শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজ 

প্লোকের মধ্য দিয়া* ভগবান শ্রীশ্রীরামকুষ্দেবের অমিয় 



চরিত্রটি যেরপভাবে প্রস্ফুটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
লেখকও সেইভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছে মাত্র। শ্রে!কপ্রসঙ্গে শ্রীন্্রীঠাকুরের যতটুকু 
লীলামত আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকেই বিশদভাবে 

শাস্তযুক্তি, উদাহরণ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তদীয় 

লীলাসহচরগণের উপদেশবাক্যসহ প্রকাশ করিতে 
লেখক চেষ্টা করিয়্াছে। এতদ্নন্বন্ধে পুজ্যপাদ শ্রীমৎ 
স্বামী সারদানন্দজী লিখিত “থ্রী শ্রীরামকৃঞ্চলীলা প্রসঙ্গ” 

লেখককে বহুঅংশে পন্থ। প্রর্শন করিয়াছে । তৎপরে 

পুস্তকের নধ্যে 'শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলিয়। যে উক্তি 
'আছে, তাহ! পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীকে 
লক্ষ্য করিয়াই লিখিত। 

বিভিন্নকারণে পুস্তকখানিতে স্থানে স্থানে বর্ণীশুদ্ধি 

রহিয়। গিয়াছে; সহ্গদয় পাঠকপাঠিকা_-আশা করি 

এই ক্রুটীর জন্য ক্ষমা করিবেন । দ্বিতীয় সংস্করণে 
ঈহা!র সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধিকরণে ইচ্ছ1 রহিল। 

পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তাহার 
অসীম করুণ প্রদর্শনে পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া 
এবং ইহার পাগুলিপি আদ্যপ্রান্ত দেখিয়া ও নানাস্থানে 

সংশোধন করিয়। দিয়াছেন। তাহার করুণ ও অভয়- 



বাণী না পাইলে, সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন লেখকের পক্ষে 
পুস্তকখানি প্রকাশ করা কখনই সম্ভবপর হইত ন1। 

তাহার কাধ্য তিনিই করাইয়া লইয়াছেন, বন্ত্র- মাত্র 

যন্ত্রীর সেবায় বা সাহায্যে লাগিয়াছে ভাবিয়া, সে 
আপনাকে ধন্ত জ্ঞান করিতেছে । 

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ 
মহাশয় শ্লোকের অন্বয় রচন] ইত্যাদিতে বিশেষ সাহায্য 
করিয়া, পুজনীয় ব্রহ্মচারী রাঘবটৈতন্ত মহারাজ 
পুস্তকপ্রকাশে উৎসাহদানে ও ব্রহ্মচারী স্ুবোধচন্দ্ 
ইহার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া লেখককে চির- 

কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন । 

পরিশেষে বক্তব্য, পৃজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সদ্রূপানন্দজী 

মহারাজ তাহার অসুস্থতা সত্বেও অক্লান্ত পরিশ্রম 

করিয়া পুস্তকখানির আছ্প্রান্ত প্রুফ দেখিয়। ও স্থানে 
স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন । লেখক তজ্ন্য 

তাহার নিকট চিরখনী। 

এক্ষণে নিবেদন, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই 
তত্বাম্ৃতখানি পাঠ করিয়া যগ্ভপি কেহ উপকারপ্রাপ্ত 
হন, তবে মে পৌরব একমাত্র “স্তোত্রামৃত” প্রণেতা 



» চৌন্দ__ 

শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজের,-লেখক তাহার যন্ত্র ও 

্ীচরণাশ্রিত দাস মাত্র এবং ইহাতেই সে নিজেকে ধন্য 

মনে করিবে । ইতি 

অক্ষয় তৃতীয়! বিনীত-_ 

কলিকাতা শ্রীশ্রারামকৃষ্চরণাশ্রিত সেবক 

সন ১৩৩৯ আন্গচারী প্রত্ভাটচতন্যয 
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সূচীপত্র 
বিষয় 

স্পূর্র্ধাভ্ভাঁঙন 

শ্রোতা ও বক্তা বা গুরু-_-শিষোর উদ্ভব 

অধিকারী নির্ণয় 

যথার্থ শিষ্যের কি কিগুণ থাকা প্রয়োজন 

প্রথম অধ্যায় 

“রে ভ্রান্ত ভোগবিষয়েযু*_ ইত্যাদি 

মায়। কি 
মায়ার উদাহরণে ব্রাহ্মণ ও তদীয় মুচি শিষ্য 

ভোগের বিষয় কি 

মোহ কাহাকে কহে 

মোহপাশ হইতে উদ্ধারের উপায় 
পুনজ্জন্সিবাদ 
সংসার বা জগৎ বলিতে কি বুঝি 

স্থখের স্বরূপ কি | 



(যা ৮০ 

বিষয় 

সখের প্রকার নিয় 

দুঃখ বলিতে কি বুঝান্ 

শান্তি লাভ কিরূপে হর 

মনুষ্যত্বাদি বলিতে কি বুঝার 

সন্গ্ররু কে ও তাহার 'প্রয়োজনীয়ত' 

সদগ্তরুর উদাহরণচ্ছলে ব্রাহ্মণ, রাজ: ও ব্রাহ্মণ-ছুহিতা 

ঈশ্বরের ভজনা করিবার প্রয়োজনীয় তা কি 
ঈশ্বরকে ভজন| করে কাহার 

শিষ্যের প্রতি আচাবোর বাণা 

শ্রঞ্জরামরুষ্ণদ্দবের স্বরূপ নির্ণয় ও তনীয় সমদ্ধর-বাণী 

্রপ্নীরামরুষ্ণদেব দন্বন্ধে স্বামী অভেলান্ন 

শ্রখরামকৃষ্ণদেব সন্ধদ্ধে অদ্ভুত দর্শন 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

“ছুর্বার, ঘোর" ইত্যাদি 

এই সংসার দুর্বার ও বোর কেন 

মনের স্বরূপ কি 

এই সংসারকে দাবানণ সপৃশনবলা হর কেন 

সাংসারিক স্থগ অসুখ যথার্থ 

ইন্দ্রিয় সখ কাহাকে কহে 

পত্রাঙ্ক 
৩3 

৩৭ 

৩৮ 

৩১৯ 

8১ 

১৮ 

৪৯ 

৫২ 

৫৫ 

৫৬ 

৫৯ 

৬১ 

৬২ 

৬৩ 

৬৪ 

৬৭ 



স্প সতের -৮ 

বিষয় পত্রান্ 

বাসনার স্বরূপ কি রঃ ৭3 

নীচাশ্রয় বা অবিদ্যা ও অধ্যাস কাহাকে কহে. ৭৫ 

সংসারে গমনাগমনের অর্থ কি ঃ ৭৮ 

শান্তি কি প্রকার, তাহার অধিকারী কাহার। ৪ 
শাস্তি লাভের উপায় রঃ ৮১ 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজদেবকে ভজনা৷ করিব কেন রঃ ৮৪ 

তৃতীয় অধ্যায় 

“শান্ত্রেঘনাতবস্থ”__ইত্য ও ৮৫ 

মন্দবুদ্ধি মানব কাহারা রি ৮৬ 

আত্ম ও অনাত্ম শাস্ত্রের প্রভেদ রি ৮৮ 

শাস্ত্র কাহাকে কহে ৫ ৯৩ 

ষড়দর্শনে সাংখ্যকার কপিলের মত ৫ ৯৩ 

মৃহষি পতঞ্কলির মত রে ৯৫ 

৯ গৌতমের ট রঃ ১৩৬ 

» কণাদের, » রর ৯৭ 

» জৈমিনির » ্ ৯৮ 

উত্তর মীমাংসাকার ব্যাস ও শঙ্করের মত এ ৯৮ 

তত্ত্রশাস্ত্রের মত ও ১০১ 

অনাত্মশাস্ত্রীলম্বীর মত ও লক্ষ্য রঃ ১০৩ 



_ আতাষ্ক -- 

বিষয় 

শান্্-মধ্যাদ1! অলঙ্যনীয় 
্রবৃত্বি বা কামন! হলিতে কি বুঝি 
বেদ অপৌরুষেয় 

বিশ্বাস ও সংশয় 

সিদ্ধান্তহীন বাকা কাহাকে কহে 

তর্ক এ ছুস্তরক নিণ্র ও তৎসম্বন্ধে ন্যায়দর্শনের মত... 

তর্ক উপহাসাম্পদ মাত্র 

লনেহ ৭ ভ্রম কাহাকে কহে 

চতুথ অধ্যায় 

“শ্বীকাঞ্চনাদিযু--ইত্যা্ি 

ইচ্ছাশক্তিই স্্টির কারণ 

নর ও নারীর উদ্ভব 

নর ও নারী সম্বন্ধে তত 

নুদক্ষুর কর্তব্য 

“কামিনী ত্যাগণ্ঞর অর্থ কি 

বৈদিক যুগের নারা 

কাঞ্চন কি?. কাঞ্চনে য্থাথ শান্তি নাই 



০ উনিশ টিটি 

বিষয় 

কামিনী-কাঞ্ধন লইয়াই সংসার 
কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি শ্রীশ্ররামরুষ্জদেব 

পঞ্চস অধ্যায় 

“ভাধ্যামশেষগুণভূষিত”-_ইত্যাদি 

শ্ীশ্ররামরুষ্ণদেবের জন্ম ও তৎসন্বন্ধে তাহার 

মাতাপিতার অদ্ভুত অন্থভূতি ও স্বপ্ন 
ভ্ীত্রীসারদাদেবী ও তৎপ্রতি প্রপ্রীরামকৃষ্ণদেবের 

আচরণ ও উপদেশ 

রশ্ীরামকৃষ্ণজদেবের ষোড়শী পূজা 

তস্ত্রোন্ত শক্তিপূজ। 

তন্ত্রের জলন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীশ্রীরামরুষঃ 

পতি কথার তাতৎপর্যা 

শঞ্নীরামকষ্ণদেবকে শ্রীযুক্ত মথুরের পরীক্ষাকরণ 

কাছিবাগানের আখড়ায় শ্রশ্রঠাকুর 

কামদমনে শ্রশ্রুরামকষ্ণদেবের উপদেশ 

সাধারণের পক্ষে কামদমনের কিরূপ প্রণালী আচরণীয় 

কলিকাতা মেছুয়াবাজারের পথে শ্রীরামরুষ 

কামের উদ্ভব হয় কিরূপে 

কাম সম্বন্ধে ভক্তি সুত্রর্লার ও অন্যান্ শাসক 



_ কুড়ি -- 

বিষয় পত্রাঙ্ক 

কামই “কুগুলিনী' শক্তি রি ১৬১ 
নর-নারীর সৌন্দর্য্যের ভিত্তি কোথায় রি ১৬২ 
কামকে প্রেম" করণে;শ্রীরামকুষণ রঃ ১৬৪ 
কামের পারে যাইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা কেন করিব ১৬৫ 

ষষ্ট অধ্যায় 

“সংস্পৃশ্য ধাতুনিচয়ান্”_ ইত্যাদি ্ ১৬৬ 
ধাতুম্পর্শে শ্রীশ্রীরামক্ক্চদেবের অঙ্গবিরুৃত হইত কেন ১৬০ 

ধাতুম্পর্শে শারীরিক বিকার কি তীহার অত্যধিক 
ভাবপ্রবণতার পরিচায়ক ? রঃ ১৭০ 

ধাতুষ্পর্শে শ্রীরামরুষ্ণের জড়বদ্ সংজ্ঞাবিহীনা ... ১৭২ 
ইন্দ্রিয় কাহাকে বলে ৪ কিকি রঃ ১৭২ 

ইন্জ্িয়গণ কিরূপে উৎপন্ন হইল রঃ ১৭৩ 

ইক্িয়গণ জড়, আত্মাই চেতন রঃ ১৭৪ 

ভক্তগণকে নির্ব্িকল্প সমাধি বর্ণনায় শ্রীরামরুষ্জ ... ১৭৯ 

মাড়োয়ারী ভদ্রোলোক ও শ্রীরামরু ১৮১ 

কাঞ্চনের অনিত্যতা চিন্তনে "টাকা মাটি-_ 

মাটি টাকা” সাধন রা ১৮২ 

ধাতু দ্রব্যাদির উৎপত্তি নির্ণয় ই ১৮৩ 



বিষয় 

শ্রশ্ঠাকুরেকে স্বামী বিবেকানন্দের পরীক্ষাকরণ ... 

শ্রীঠাকুরকে শ্রীযুক্ত মথুরের শাল প্রদান 
তীর্ঘপথে শ্রীরামকু্ণ 

সপ্তম অধ্যায় 

“প্রেয়ঃ স্বূপমিহ”-_ইত্যাদি 
ইহলোক ও পরলোৰ 

স্থবোধ বা সাধুজন কাহার 
ক্রমবিকাশ ও অদ্বৈতবাদ 

“প্রেম কাহাকে বলে ও তাহার লক্ষণ 

শ্রীরামরুষ্ণের নিঃস্বার্থ প্রেম 

“নঃস্বার্থ শবের অর্থ রঃ 

আশ্রিতজনের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাস। ও করুণ। 

শ্রীযুক্ত মথুরের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণা 

শ্রীঠাকুরকে শ্রীযুক্ত গিরিশের বকল্মা দান 

অষ্টম অধ্যায় 

“ন্সেহো৷ হি মাতুরিহ”_-ইত্যাদি 
স্থরিবৈচিত্ত্য ৪ 

৮৮৪ 

১৮৫ 

১নী১ 



--বা 1 

বিষয় 

মাতাপিতা, স্বজনবর্গ ও শিষা 
ঈশ্বর অবতার হইয়া আগমন করেন 

অহৈতৃক প্রেম 

নবম অধ্যায় 

“প্রাঞ্ধে যথা প্রিয়তমে” ইত্যাদি 

পতির প্রতি পত্বীর ভালবাসা চিরন্তন 

স্ত্রীর প্রতি পুরুষ ও পুরুষের প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য 
শ্রীরামরুষ্ণের ভাবি সম্তানদিগের মৃত্ঠিদর্শন 

জগতে পুজা পাইবার যোগ্য কে 
জীবকোটি ও ঈশ্বরকোরি 

শ্ীশ্রীরামকুষ ঈশ্বরকোটির উচ্চে 

০ ৭ সাপ স্পা আ 

দশাস অধ্যায় 

“সংসার-ছুংখ-বিকতে।*_ ইত্যাদি 

সংসার" এর অর্থ 

ভজন বা সাধনের অর্থ কি 

সকল নরনারীতে মুক্তির আকাজ্ষ। জাগে না' কেন... 

পত্রান্ক 

২১৩ 

২১৪ 

২১৭ 

২২০ 

২১ 

২২৪ 

২২৫ 

২২৮ 

২২৭ 

২৩০ 



_. তেইশ. 

বিষয় 

শ্রেয়ঃ ও প্রের 

কষ্ণকিশোরের প্রতি শ্রীরামকুফ 
শ্ীশ্ররামকষ্জদেব বথার্থ অধিকারীকেই ক 

করিতেন কেন 

কাশপুর বাগানে তাহার “কল্পতরু" গর! 

“ম্ম” শব্ের অথ 

শ্রীভগবান অবতাররূপে আমেন কেন 

্রীরামকষ্ণদেবের আবিভাবের পূর্বের দেশের অবস্থ! 
মহাত্মা! রামমোহন রায় 

শ্রশ্ারামকৃষণের পাগশালার বিদগা। 

“ঘত মত তত পথ" 

ধন্মের ধাতুগণ্ড অথ 

মোক্ষ কি 

মোক্ষেচ্ছা স্বাভাবিক ও আপেক্ষিক 
শিবলীলা-অভিনয়ে ্রীরামকু্জ 
মায়া অনাদি ও অনন্ত 

শ্রামরুষ্দের তাপবিদগ্ধ ন্রনারীর শাহ্ি-নিকেত 

সমাপ্ত - 

২৪৮ 

২৫5 

২৫২ 

২৫৫ 

১৫৬ 

২৫৮ 

২৬৩০ 

২৬২ 

৬৩৫ 

২৬৬ 



গজ 

শ্ত্ীমদ্ রামরুষ্-০স্তাত্রাস্থভং 

রে.ন্রান্ত ভোগবিষয়েষু কথং হি রক্তো, 
মোহং গতো। ভ্রমসি বর্সনি দীর্ঘকালং। 

বিশ্রান্তিমিচ্ছসি যদি হানিশং সুখা।ন্ধী। 
সম্ভাপ সংস্থতিহরং ভজ রামকুষ্ণং ॥১॥ 

ছুর্ববার-ঘোর-ভবদাববিদহামানো, 

জঙ্গম্সে মলিনবাসনয়। সুখান্ত্যে । 

নীচাশ্রয়ং কথমহে। যদি শাস্তিকামঃ, 

সম্তাপ-সংস্থতিহরং ভজ রামকৃষ্ণং ॥২॥ 

শান্ত্রেষনাত্মন্ন কথং হি তব প্রবৃততিঃ 
ছম্তর্জালমিহ দেশিকবাপ্থিরুদ্ধং। 

সিদ্ধান্তহীনমপি সম্ভ্যজ মন্দবুদ্ধে, 
সন্দেহ-বিভ্রমহরং ভজ রামকুষং ॥৩॥ 



_ পঁচিশ 

স্্রীকাঞ্চনাদিযু সদা যদি তেইনুরক্তিঃ, 
তৃষ্ণাক্ষয়ো ভবতি চেন্ন সিষেব্যমানে । 

বিজ্ঞায় তান্নিগড়বদ্ ভববন্ধহেতৃন্, 
সম্ভ্ক্ত-কামকনকং ভজ রামকুষ্জং ॥৪॥ 

ভার্যযামশেষগ্ূণভূষিত ভক্তিযুক্তাং 

যোষাঞ্চ কামবশগাং সকলাং তখৈব। 

দূরাৎ প্রণম্য জিতবান্ য উ মাতৃবুদ্ধ্যা, 
তং কামগন্ধরহিতং ভজ রামকুষ্ণং ॥৫॥ 

সংস্পৃশ্য ধাতু নিচয়ান্ পরিকম্পিতাঙ্গ:, 
সংজ্ঞাবিহীন ইব যো বিকৃতাঙ্কুলিশ্চ । 
সন্ভে। ভবেজ্জড়বদিক্তিয়বৃস্তিশৃন্ত, 

সং ত্যাগপারগমহো। ভজ রামকৃষ্ণ ॥৬॥ 

প্রেয়ঃ স্বরূপমিহ যদ্ধিমলং পবিত্রং, 
নিঃস্বার্থমিত্যভিধয়া কথিতং সুবোধৈহঃ। 

তৎ প্রাপ্ত,মিচ্ছসি যদি প্রণয়ার্ চিত্তান্, 
কুর্ববস্তমাশ্রিতজনান্ ভজ রামকুষ্জং ॥৭॥ 



_-ছাবিবশ-- 

স্নেছো হি মাতৃরিহ কারণসন্নিবদ্ধো, 

্রাতুস্তথ। পিতুরয়ং ন চ হেতুশূহ্যঃ | 

যৎ প্রেমহেতুরহিতং ন হি কেন তুল্যং, 
তং প্রেমসিন্ধুসদৃশং ভজ রামকুষং ॥৮। 

প্রান্তে যথা প্রিয়তমে ললন। প্রসন্না, 

ইন্বন্তহিতে ভব্তি ভাব বিকারযুক্তা । 
শারাদ্্গতে প্রিয়তমে চ তথা স্বতৃক্তে, 

প্রেষ্ঠায়মানমিহ তং ভজ রামকৃষ্ণ ॥৯। 

সংসার-ছুঃখ-বিকৃতো ভজনানুরাগ?, 

শুদ্ধীকৃত; প্রিয়কথা-করুণ।-কটাক্ষৈ: | 

আশ্বাসিতাঃ প্রতিদিনং পুরুষার্থকাম।, 

স্তং ধন্মমোক্ষদমহো! ভজ রামকৃষ্ণ, ॥১০।॥ *% 

যোগৈশ্চ সাধনশতৈ? ফলমাপ্যতে যত 

যদ্ব৷ স্ুখং ভবতি চিন্তনিরোধনেন | 

যচ্ছন্নিধিঃ মুহুরুপেত্য পুর্মাল্লভেত্তৎ 

তং শান্তিশর্মদমহো! ভজ রামকৃষ্ণং ॥১১॥ 

* এই দশটি শোকের ব্যাখা! লইঘ। “শ্রীরামকৃষ্চন্দ্রিক” 

(পূর্বার্দ ) রচিত হইয়াছে। 



_-সাতাশ__ 

নারায়ণং হি পুরুষং পুরুষং প্রতীতং, 
দৃষ্ট1 শিবাঞ্চ রমণীং রমণীং প্রতীতাং 

ভৃত্যায়তেইপ্যখিলভূত-মহেশ্বরো য, 

স্তং স্বাভিমানরহিতং ভজ রামকৃষ্ণং ॥১২।॥ 

নাধীত-শান্ত্র ইহ যোইখিলশাস্ত্রবেস্তা, 
নাধীত-বেদ ইহ য শ্রুতিসারবিজ্ঞঃ | 

নাধীত-তন্ত্র ইহ যঃ কুলধন্মব্তা, 

তং তত্ববোধকমহে। ভজ রামকুষ্ণং ॥১৩॥ 

নির্বাসনোইপি সততং পরমঙ্গলার্থা, 
নিফন্মকোহপি সততং পরকন্মকর্তী, 

নির্দ এখলেশমপি তং সততং পরেষাং 

ছুঃখেষু কাতরমহো! ভজ রামকৃক্ণং ॥১৪॥ 

ভক্তৈঃ সদা পরিবৃতে। নিজপার্ধদৈ ধো, 
গায়ন হসন্ ভগবত: সুখয়ন্ প্রসঙ্গৈ। 

স্তারাগণৈরিব বিধুছতিমত্র ধত্তে, 
তং ব্বর্গশন্দমদমহে! ভজ রামকৃষ্ণং ॥১৭। 



_আটাশ-- 

শাক্তৈঃ শিবেতি শিব ইত্যপি শল্তৃতক্তৈঃ। 

কৃষ্ণাবতার ইতি বৈষবশেখরৈশ্চ। 

জ্ঞানীতি যঃ পরমহংস ইতীহ ধীরৈঠ 
সংজ্ঞায়তে চ তমহো। ভজ রামকুষ্ণং ॥১৬।॥ 

ত্রমন্ নানা যোনৌ, বহুবিধ শরীরং পরিগতঃ, 
সুখং নাল্পং লেভে, কনকযুব তীভোগবিষয়েঃ। 
ইদানীং জ্ঞাত্ব। ত্বাং, প্রণত-ম্ুৃহৃদং শান্তিস্থখদং, 

বিরক্তোইহং যাচে, তব চরণয়োর্ডক্তিমচলাং ॥১৭॥ 

গৃহীত্ব। ভ্রান্তং মাং কুমতি বিষয়াশাপরিবৃতং, 

সদ| রক্ষ বক্মন্, কুপথগমনাদ্দ,খগহনাৎ | 
কপাসারান্ প্রাণে বিতর সততং শোকদলিতে, 

বিবেকং বৈরাগাং পরম মে দেহি ভগবন্ ॥১৮% 

যো ভজেৎ পরয়াভক্ত্য! রামকুষ্ণং ভবান্তকং 
ভববন্ধাছিনিম্মুক্তঃ সম্ভে। ভবেন্ন সংশয়ঃ ॥১৯। 

ইতি শ্রীমদ্ অভেদানন্দ স্বামিনা বিরচিতং 
শ্রীমদ রামকৃষ্ণ-স্তোত্রামৃতং সমাপ্তং ॥ 



“যদ! যদা হি ধর্মস্ত গ্লীনির্ভবতি ভারত। 

অভ্যু্থানমধর্মরস্য তদাত্বনং স্জাম্যহঘ্ ॥ 
পরিভ্রাণায় সাধুণাং বিনাশায় চ ছুক্কতাম্। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥” 

গীত 

সি, টা ২ ) 

«দেবানীং কার্যযসিদ্ধার্থমাবিভবতি স যদা। 

উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥” 

--চ্তী 



৫/০ 

(৩) 
“স্তিব্বীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোণ্থং মহাস্তং 

হিত্বা রাত্রিং গ্রকৃতি সহজামন্ধতামিঅমিশ্রীমৃ ৷ 

গীতং শান্তং মধুরপি যঃ সিংহনাঁদং জগর্জ, 

সোহয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষঃ রামকৃষ্ণত্তিদানীম্ ॥ 
স্বামী বিবেকানন্দ 

(৪) ৃ | 

“লোকনাথশ্চিদাকারে। রাজমানঃ স্বধামণি, 

কলিকলাষমগ্রানামু্ভীরণ- -চিকীর্ষয়া | 

মায়াশক্তিং সমাশ্রিত্য যৌহবতীর্ণো! মহীতলে, 
নমোহস্ত রামক্ুষ্তায় তন্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ 

(৫) 

“লোৌকনামেব শিক্ষার্থং তপস্তণ্ড। স্ছুত্তরং | 

নিদ্রাশনং পরিত্যজ্য বর্ষাণাং দাপ্লিকান্ দশ ॥৮ 

(৬) 

“লীলারূপহয়েরেবং ভক্তার্ঘং দেহধারিণঃ | 
রাঁমকৃষ্তস্বরূপস্য নানাভাবসমন্থিতান্ ॥ 



৩/০ 

(৭) 

“যং ব্রহ্মা-বিষ্, গিরিশশ্চ দেবাঃ 

ধ্যায়ন্তি গায়ন্তি নমন্তি নিত্যম্ । 
তৈঃ প্রাথিতস্তস্য পরাবতারো, 

দ্বিবাহুধারা ভুবি রামকৃষ্জঃ ॥৮ 

__স্বামী অভেদানন্দ 

_ প্রণাম- 

“স্থপকায় চ ধন্মস্য সর্বধন্মস্বরূপিনে | 

অবতার বরিষ্ঠায় রামকুষ্জীয় তে নমঃ ॥% 

ও হরিহরিত্রো ভণ্সতদাম্। 

৫৫ 
০০ 

চা 

ও 
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সামাজিক-__আধ্যাত্মিক,_যে কোন প্রসঙ্গ বা 
উপদেশ বক্তা ও শ্রোতার অপেক্ষা রাখে। উপযুক্ত 
বক্তা এবং উপদেশ ধারণক্ষম উপযুক্ত শ্রোতা না হইলে 
_প্রস্তরে বীজ বপনের তুল্য উপদেশ গাথা ব্যর্থই 
হইয়া থাকেঠ সেজন্য প্রাচীন ধষি ও আত্মজ্রষ্টা 
আচার্য্যগণ উপদেশ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়াঁ বক্তা! ও 

শ্রোতাকে উপলক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদসমূহে 
দেখা যায়,”_-কোথায়ও মহধি যাজ্ভবন্ধ্য আন্মবিদ্যার 
বক্তা,__ব্রক্ষবাদিনী গার্গাঁ, মৈত্রেয়ী বা জনকাদি রাজন্ত- 
বর্গ ও খধিগণ শ্রোতা, __জ্ঞানবান্ মৃত্যুপ্পতি বক্তা, 



২ জ্্ীরামকফ্চচক্ত্দ্রিকা 

শদ্ধাবান্ নচিকেতা! শ্রোত। ;-_মুক্তাত্ম। মহধি পিগ্লাদ 

বক্তা, ভরদ্বাজ--সত্যকামাদি খষিগণ শ্রোতা ৮ 

(ষাগবাশিষ্ঠে__বশিষ্টদেব বক্তা ; রামচন্দ্র শ্রোতা 7; 
গীতায় ভগবান্ শ্রাকৃষ্ণ স্বয়ং বক্তা ও সাধকাগ্রণ্য অজ্জুন 
শ্রোতা । তৎপরে রামায়ণ, মহ ভারত, শ্রীমদ্ভাগবত 

প্রভৃতিতেও এরূপ শ্রোতা 7 গুরু-শিষ্য সংবাদ- 

প্রণালী দৃষ্ট হয়। 
ইহা সত্য যে, শ্রোতা বা শিষ্য না থাকিলে বক্তা 

বা আচার্যযের উপদেশ নিরর৫থক হয়,সে জন্য বৈদিক- 

যুগপ্রবস্তিত গুরুশিষ্য প্রণালী পৌরাণিক ও আধুনিক 

যুগের বক্ষ দিয়াও চলিয়াছে এবং চলিয়া আসিতেছে 
অবাধগতিতে এখন পধ্যস্ত ! 

এই গুরুশিষ্য প্রবর্তনের বৈজ্ঞানিক-তথ্য সম্বন্ধে রি 

আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখি_দেখিব, যখনই নত 

স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়া ব1 স্ষ্টি রাজ্যের প্রজাতুক্ত 
হইলাম আমরা১তখনই সর্ববজ্রত্ব আলোকটী স্বতঃ 

প্রেরণায় অক্ঞানের আবরণে আবৃত 'হইল আমাদের, 
_ ব্যবহারিক জগতের ব। মায়িক ছ্ৈতক্ষেত্রের স্বধর্ম্ম- 

রাশি-_অন্ঞত্ব ও সুখছুঃখ ছ্বন্দাদি সাদরে বরণ করিল, 

এবং আমরা হইলাম তখন প্রাজ্ঞ জীব ! শাস্ত্র বলেন-_ 
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সির প্রয়োজন মুক্তির জন্য ;--অন্ধকার না হইলে 
যেমন আলে।কের আকাজ্ষা জাগে না--অজ্ঞানতা 

ন1 থাকিলে যেরূপ জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না, সৃষ্টি না 

হইলেও সেরূপ মুক্তির সন্ধান থাকিত না ;_সে জন্ত 
স্ষ্টজীব শান্ত্রকারের মতে _অঙ্গ্তার মধ্য দিয়া নিয় 
হইতে ক্রমশই উচ্চদিকে ধাবিত হয় | 

সষ্টজীবকে প্রধানত-ছুই শ্রেনীতে বিভক্ত কর। 

যায় প্রথম-ধাহার! ব্যবহারতঃ জীবনযুদ্ধোপযোগী 
সামর্থণালী হইয়া সাংসারিক কর্নে মন নিয়োজিত 

করেন তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া জীবিকানিব্বা্ে 

ও প্রকৃত উদ্দেশ্য (স্থষ্টির রহস্তানুযায়ী ) মুক্তি বা 
জ্তানল[ভকে বিস্মৃত হইয়া এবং দ্বিতীয় হইতেছে__জীবন- 

মংগ্রামে সমর্থ হইয়া বৈরাগাসম্পন্নে স্বয়ং শিক্ষ', 

আলোচন। ও সধনাদিদ্বার জন্মরহস্তোদঘাটনে কৃতকার্যা 

হন ধাহারা সংসারের যাবতীয় ভোগন্ুখে অতপ্থ 

হইয়ী। ইহাতে দেখা যায়_ প্রথম হয় দ্বিতীয়ের 

সাহায্যাপেকগ _ভাহার আবর৭ দুর করিবার জন্য, 
সস ৮ পতপাপাপোপিপি পিপিপি শাাশশাশাপিশ শি ০ 

& শর মতে_দীতায় ভগবান গ্রীণ এই জন্তই 

'কুকক্ষেত্র” অথাৎ কর্মক্ষেত্রের (জগতের ) বিশেষণ দিয়াছেন 

এর্মক্ষেত্র, যথ।- ধর্শক্ষে তরে কুরুক্ষেত্রে ইতআদি। 



৪ জ্ীরামরষ্চত্দিকা 

কারণ নিম্বের স্বধন্মাই হইতেছে উচ্চাদর্শের অনুসরণ 

করা এবং সেজন্ঠ ভারতে বৈদিকযুগ হইতেই (ইহার 

প্রেরণায়) উচ্চ নীচকে-_বিদ্বান্ মূর্খকে- জ্ঞানী 
অজ্ঞানীকে সাহায্য করিয়া আমিতেছে জ্ঞাত ব৷ 

অজ্ঞাতসারে । এই ধারা শুধু ভারতে কেন, সর্বত্রই 
বিদ্যমান ছিল এবং অন্যাপি তাই রহিয়াছে । 

উপযুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নিবৃত্তিমার্গগামী মুমুক্ষু 
মানবগ্ণ যখন বুঝিলেন-জ্ঞানলা'ভ ব্যতীত যথার্থ 
শাস্তিলাভ অসম্ভব এ জগতে এবং তল্লাভার্থ জ্ঞান চর্চা 

ও তপন্যার একান্ত প্রয়োজন, তখন তাহারা উক্ত 

বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন এবং সত্য সত্য সফল 

কামও হইলেন । সাগর কিন্বা নদী যেরূপ বদ্ধিতাকার 

প্রাপ্ত হইলে-_ আপনাধার পূর্ণ দেখিয়া শৃম্য কিন্ব। তন্ন 
আধারগুলিকে পূর্ণ করিতে অগ্রসর হয় ; সফল কাম__ 

শান্তিদ্রষ্টী মহাত্মাগণও সেরূপ অমুতের আস্বাদন 

লাভ করিয়া করুণাবিষ্ট হৃদয়ে. উপস্থিত হইলেন 

তাহাদের উপলন্ধ-জ্ঞানভাগারসহ জ্ঞানহীন আত্- 

বিস্বৃতগণের সম্মুখে এবং অযাচিতভাবে বিতরণ করিতে 
লাগিলেন তাহাদের সেই জ্বানরাশি-_যথার্থ উপায় 
বা পন্থা নিদর্শনে । ইহা! হইতেই গুরুশিত্য,_-শিক্ষক 
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ছাত্র বা বক্তা ও শ্রোতার উদ্ভব হইল এই সনাতন 
ধর্মাক্ষেত্র ভারতবর্ষে । 

উপদেশক্ষেত্রে আচার্য ও শিশ্ত, উভয়েরই যোগ্ত। 
থাকা একান্ত প্রয়োজন ;-_কারণ, উপযুক্ত জ্ঞানবান্ 
আচার্ষয না হইলে যেরূপ শিষ্ের সন্দেহান্ধকার দৃরী- 
কৃত হয় না, অপরপক্ষে অনুপযুক্ত শিষ্য হইলেও 

সেরূপ উপদেশ ধারণে সক্ষম হয় না; সেজন্য শাস্থু 
বারংবার অধিকারী নির্ণয়চ্ছলে বলিয়াছেন__ 

«প্রশান্ত চিত্তায় জিতেক্দ্িয়ায়, 

প্রন্ষীণদোষায়-_যথোক্তকারিণে ।, 

গুণান্বি তায়ানুগতায় সর্ববদ1- 

প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্ষবে ॥” 

অর্থাৎ যে ব্যক্তির চিত্ত শান্ত ও বহিরিক্দ্রিয়নিচয় 
বশীভূত হইয়াছে, কামক্রোধাদি মনোদোষ সকল 
দূরীভূত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিহিতকর্মোর 
অনুষ্ঠাতা, মেই সদৃগুণসম্পন্ন_অনুগত শিষ্যকে গুরুদেব 
্রক্মবিদ্যা অবশ্য প্রদান করিবেন। বাস্তবিক, জিজ্ঞাস 

৪ ধারণক্ষম-_উর্ববরাধার না হইলে উপদেশ-বীজ উপ্ত 
সত্বেও অস্কুরিত হয় না, তাই সর্বাগ্রে 'আধার- 
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প্রস্তুত করিতে হয়। ঠিক্ ঠিক্ আধার সম্পন্ন অধিকারী 

না হইলে, শ্রীগুরুদেবের কৃপা লাভ করা যায় না। 

সৃর্য্যের আলোক মৃত্তিকা, বৃক্ষ, প্রস্তর, দর্পণ ও সলিল 

প্রভৃতিতে সমভাবে পতিত হইলেও-_দর্পণ ও সলিলেই 

যেরূপ তাহার গ্রকাশাধিক্য দৃষ্ট হয়, সেরূপ নির্শমল- 
স্বভাবসম্পন্ন জিজ্ঞাস শিষ্যের উপরই শ্ত্রীগতরুর কপাকণ। 

অযাচিতভাবে বধিত হয়। * & তৎপরে প্রয়োজন 

শান্তিলাভের ইচ্ছা বা মুমুক্ষুত্,-_প্রশ্ন ও উপদেশ ধারণ- 
ক্ষমতা, কারণ--সুমুক্ষু না হইলে কোন প্রশ্নই 

জাগে না হৃদয়ে এবং প্রশ্ন না উঠিলে আচার্্যদেব 

মুক্তিরহস্য-সমাধানে অগ্রসরও হন না কখন। প্রশ্ন 
বা জিজ্ঞাসা একরূপ ক্ষুধান্বরূপ, অতএব ক্ষুধা ন! 

থাকিলে খাদ্য মিলিবে কেন? এই ক্ষুধার সঙ্কেতেই 

্রন্গাস্থত্রকার গ্রন্থের প্রারস্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-_ 

“অথাতো। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” । (১) তৎপরে- সক্ষমতা অর্থাৎ 

প্রশ্নসমাধানে আচাধ্যোক্ত উপদেশ সমূহের মর্্মানুধাবন 
করিবার শক্তি প্রয়োজন । 

(১) সাংখ্যকারিকার প্রথম সুত্রেও ঠিক এতদহ্থব্ূপ ইঙ্গিত 

পাইয়া থাকি আমরা, যথা--“ছুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদব- 

ঘাতকে হেতৌ”--অর্থাৎ মনুঞ্ঠমাত্রেরই আধ্যাত্মিক, আধি- 
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গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-_“শদ্ধাবান্ 
লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেক্দ্িঃ ৮ শ্রদ্ধা,_যাহার 

ব্যাখ্যাকরণে আচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন_-“যৎ পুর্ববকঃ 
সব্ব পুরুষার্থসাধন প্রয়োগশ্চিন্তপ্রপাদ আস্তিক্যবুদ্ধি; |” 
অর্থাৎ যদ্দার। সর্বপ্রকার পুরুযার্থনাধন- মুক্তিতে 

প্রবৃত্তিজন্মে, সেই চিত্ত প্রসাদকর আস্তিক্যবুদ্ধিই 
শ্রদ্ধানামে কথিত। অতএব এই শ্রদ্ধা ২) ও তদনুগামী 

ভক্তিও মুমুক্ষুর একান্ত বরণীয়, কারণ _'মোক্ষকারণ- 

সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী' | 

এক্ষণে দেখ! যাকৃ-যথার্থ অধিকারী, বা শিষা 

হইতে গেলে শিষ্যের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন । 

শিষ্যের প্রথম প্রয়োজন__ন্বীয় অহংপূর্ণ ব্যক্তিত্টীকে 

ভৌতিক ও আধিদৈবিক--এই ত্রিবিধদুঃখে জঙ্জরিত হইয়া 

স্থকুৃতিবশে যদি সেই ছুঃখবিনাশক উপায় পরিজ্ঞাত হইবার ইচ্চ' 

মনোমধ্যে উদিত হয়, তবেই তাহাকে “জিজ্ঞাসা! অভিধানে 

অভিহিত করা যায়। 

(২) শ্রদ্ধার্থে আচাধ্যদেব বিবেকচড়ামনিতে বলিয়াছেন - 

“শান্বস্যগুরুবাকাস্য সত্যবুদ্ধবধারণম্। সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্য: 
বন্ত পলভ্যতে ॥* ২৬ ॥ ্ 



৮" শ্রীরামকষ্চচত্দ্রিক। 

প্রদান কর! শ্রী্ঘরুচরণে বলিস্বরূপে ; দ্বিতীয়__সর্ববদ' 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে যন্ত্ন্বধপে তাহার আঙ্ঞ। 

প্রতিপালন ও সেবাকরণে ; তৃতীয় প্রয়োজন-_ উপযুক্ত 
অদ্ধা__ভক্তি ও বিশ্বাস ;_“গুরুত্র্ষা গুরুবিষু গুরু- 
দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেবং পরং ব্রহ্ম” অর্থাৎ 

রক্ষা, বিষণ, মহেশ্বর ও দেবদেবীর একমাত্র প্রতীক্ 

শ্রীগুরূদেব এবং তিনি যাহা বলিবেন তাহাই বেদবাক্য 
(ক) ও সত্য,__এই স্থির বিশ্বাস | চতুর্থ__চাই সেবা % 

ঈশ্বর নিরাকার, তিনি পুনঃসাকারে সংসাঁরপাশমুক্তকারী 
শগুরুরূগী,_তীহার সেবাই সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের সেবা 

অথবা পুজা_এই জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে তাহার 

পরিচর্যা করা। (খ) ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন-_ 
“সেবা বন্দি আর অধিন্তা, সহজ মিলি রঘ্ৃরায়ী।” 

গীতায় ভগবান শ্রীকৃ€চও বলিয়াছেন--“তদ্বিদ্ধি 

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেনসেবয়া ॥ গীতায় দেখ ঘায় 

অজ্ঞন বিবেকসম্পন্প হইয়া যখন বলিলেন-_ 

(ক) কেন? তৎসম্বদ্ষে পরে ব্যাখ্য। করা হইবে। 
(খ। নিত্যতন্ত্রকারও তাই বলিয়াছেন-- 

“গ্ুরোহিতং গ্রকর্তব্যং বাজ্মনঃ কায়কন্মভিঃ |৮ 
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“ত্বয়। হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, 
যথা নিষুক্তোইন্মি তথা করোমি ॥” 

_তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক্ ঠিক্ শিষ্য অর্জ্বনের ভ'র 
গ্রহণ করিলেন। যোগী যাল্ঞবন্ক্য বিদুষী গার্গীকে 

গুরুণু্ষ! সম্বন্ধে বলিয়াছেন_ 

“শুশ্রাঘা যা গুরৌ নিত্য ব্্ষচরধ্যমুদান্বতম্।” 

-অর্থাং নিয়মিতরূপে আস্তরিক শ্রদ্ধার সহিত 

গুরুশুশষাকেই 'রন্ষচধ্য বলে।-শিষ্কে কৃচ্ছ_- 

সাধনাদি করিতে হইবে না, যথার্ঘ গুরুসেবা করিলে 

তাহার ব্রহ্ষচধ্য পালন করা হইবে। যাহা হউক, 

এ সমস্ত সদগুণসম্পন্ন না হইলে-ঠিক্ ঠিক শিষা 

হওয়। যায় না। কথায় আছে 

“ভিখারী ন। হলে রাজার করুণা, 

সফল কামন। মিলে না মিলে না, 

শ্রীপ্তরুচরণে সব বলিদানে 

(কর) জয় মগ্ডিত জীবনে ॥ 

_-অর্থাং আপনার বলিতে কিছু না রাখিয়: 

শান্তকামী শিষ্য যদি শ্রীগুরুচরণে ব্যাকুলতাভরে 
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আশ্রয় গ্রহণ করে, তবেই গুরুদেব শিষ্ের ছুঃখে 
বিগলিতচিত্ত হইয়া বলেন 

“ম] ভেষ্ট বিছ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ 

সংসার সিন্ধো স্তরণেহস্তপায়ঃ | 

যেনৈব যাতা যতয়োহস্য পারং 
তমেব মার্গং তব নিদ্দিশামি ॥ 

_বিবেকচূড়া-মণি | ৪৫। 

হে শিব্য! তোমার ভয় 'নাই, এ সংসার 

সাগরপারের উপায় আমি তোমায় নির্দেশ করিয়। 

দিতেছি 
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প্রথম অধ্যায় 

গ্রন্থ রচনার সুবিধা ও পাঠক পাঠিকাবর্গের সহজ 
বোধগম্যের নিমিত্ত এই গ্রন্থেও  “আচাধ্য'__শিষা, 

বক্তা ও শ্রোতার ধার! গ্রহণ করা হইল । শিবা যখন 

সংসারের ভয়াল ভ্রকুটীতে ব্যাকুলিত হইয়া শ্রীপুর 

দেবের চরণপ্রান্তে শাস্তি বা জ্ঞানলাভের আশায় 

পতিত হইল, চিরমঙ্গলাকাজ্ক্ষী গুরুদেব তখন শিষোর 

ব্যাকুলতা৷ ও মোহাতিশয্য দর্শন করিয়ী--ভন্নিবারন"র্থে 
করুণাবিগলিতচিত্তে কহিলেন-_-হে শিষ্য! আধুনিক 

যুগপ্রবর্তক সর্ববধর্মসমন্বয়াচার্য ভগবান স্ত্ীশ্রীরাম- 
কৃষ্দেবের অমিয় সাধন-রহস্য ও অদ্ভুত-চরিত্র তোনব 

নিকট প্রকাশ করিতেছি, _ শ্রবণ করিলে তোমার মে" 

নিশ্চয়ই বিদুরিত হইবে এবং ৰথার্থ আত্মপ্রসন্ন তায 
শান্তিলাভ করিয়া ধন্য হইবে ।-এই প্রক'র 
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কহিয়! শ্রীমদ্ আচাধ্যদেব শিষ্যের মোহাপসারণে 
কহিলেন-_ 

রে ভ্রান্ত ভোগবিষয়েষু কথং হি রক্তো, 

মোহং গতো! ভ্রমসি বর্ন দীর্ঘকালং। 
বিশ্রীন্তিমিচ্ছসি যদি হানিশং স্ুখান্ধৌ, 
সন্তাপ সংস্যতিহরং ভজ রাঁমকৃষ্ণং ॥ ১ ॥ 

অন্বয়ঃ ৷ রে ভ্রান্ত ( যুঢ়, অনিত্যাশুচি ছুঃখানাত্মান্থু 
নিত্যশুচিন্ুখাত্বখ্যাতিরূপয়া মায়য়াভিভূত) কথং ভি 
(কেন হেতুন। ) ভোগবিষয়েষু ( রূপরসাদীন্দিয়ার্থেষু ) 

রক্তঃ ( আসক্তঃ সন) মোহংগতে। দীর্ঘকালং (বারং 

বারং) বত্মনি (সংসারে ) ভ্রমসি? যদ্দি অনিশং 
( নক্তন্দিবং ) হি স্ুখান্ধৌ ( আনন্দ বারিধো ) বিশ্রান্তি- 
মিচ্ছসি (তদা) সন্তাপসংস্থতিহরং ( সর্ববাশুভমূলভূতা- 
বিদ্যাধ্বাস্তহরত্বাধ্যাত্মিকাদিতাপব্রিতয়হারিণং--জন্মান্তর 
নিরোধকরং ) রামকুষ্ণংং ভজ ( একাস্ততয়। তদ্্গুণ__ 

শ্রবণ-_বিচারণ-তদমল সত্বময় বিগ্রহপ্রত্যয়ৈকতানতয়। 
সমুপাস্য্ব )। 

অর্থ । হে ভ্রমান্ধমানব! এই অসার-_-অনিত্য 

রূপরসাদি ইন্ট্রিয়ভোগবিষয়ে আসক্ত হইয়া মোহবশে 
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(বিবেকবুদ্ধিহীনের ন্যায় আমার-আমার' করিয়া ) 

কেন তুমি এই দীর্ঘ সংসার-পথে গমনাগমন করিতেছে ? 
যদি সত্যই তুমি ব্রন্মানন্দসমুদ্রে অনস্ত-বিশ্রাম লাত 
করিতে নিরস্তর বাসন! কর, তবে (যিনি ত্রেতায় 

রামরূপে, দ্বাপরে শ্রীকুষ্ণরূপে, কলিযুগে বুদ্ধ-শঙ্কর- 
চৈতন্যরূপে এবং ইদানীং সব্বধর্মমসমন্থয়াচার্য শ্রীরাম- 

কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্গ্লান বিদূুরিত করিলেন ) 
সেই সর্বছুংখান্ষকার ও পুনর্জন্মনাশকারী ভগবান্ 
শ্রীশ্রীরামকুঞ্কদেবকে ভজন কর । 

দীপিকা! (১) ৫র ভ্রাম্ত-_হে ভ্রমান্ধ মানব: 

_-অর্থাৎ নিত্য-শুদ্ধব-আত্মাকে অনিত্য-_-অশুচিজ্জান- 

কারি,__অথবা অনিত্য অশুচি ছুখে তাপকেই নিত্য -- 
পবিত্রভোগ্য-ভ্রমকারি !-এরূপ সম্বোধন মানবের 

প্রতি করা হইয়াছে । * * এক্ষণে ভ্রম কি? না, 
মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ যাহা নিতা নয়,যাহার অস্তিত্ব 

নাই,যাহ] শুদ্ধ নয়, তাহা নিত্য বা তাহাকে 
অস্তিত্ববান-__শুদ্ধজ্ঞান করার নামই ভ্রম। বেদাস্তকার 

ইহাকে “মায়া” বা “অবিদ্যা' আখ্যা দিয়াছেন। রজ্জুতে 
সপজ্ঞানতুল্য অনাত্মবিষয়ে আত্মজ্ঞান করার নামই 
মায়া বা অবিদ্যা ;_-সংসার বা সষ্টি--যাহা আপাত- 
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সঙা.-কিস্ত বস্ততঃ সতাহীন, হহাকে নিত্য বা স্ত্য 

বলিয়! পরার নামই মারা । 
মায়াকে দ্বেতজ্ঞান বা “এদবুদ্ধিও বলা যাইতে 

পারে। মানুষ নিজেকে হীদ-নদদ্ধ- সাঁমান্য- শক্তি- 
চীন 'জীঝা বলিয়া মনে করে কিস্ত বেদান্ত বলেন 

“জীবে ব্রন্মেবনপর£--(জীব ব্রন্ধ ব্যতীত অপর কিছুই 
নয়)--'এত্বমসি' (ভুমি সেই বন্ধ) “একমেবাদ্বিতীঞম, 

( প্রঙ্গা এক এবং অদ্বিতীয়) উত্তাদি।' রজ্জরভে সপত্রম- 
তলা জগৎ বা শষ্টি দধ্যাসন:র বা বিবর্ভাধিষ্ঠান। 
সর্প হন মাত্র রজ্ুই যেদগপ সতা ;_চিদ।আআবূপ 
আধিষ্টামে জগছ্ বিবন্তিত,৮ এই জগদ্ভ্রম শিদুরিত 
£ইলে--সংক্বরপ চিন্মানত্র ক্গাট সেরপ অবশিষ্ট 
থচুকন। তবে আমর। যে ঈীঁব বুদ্ধিতে ত্রন্গ হইতে 

আগনখদের বিভিন্ন জ্ঞান করি, ভাহাও সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র! 
জল « তরঙ্গ যেত্প অভেদ্১নাত্র কম্পনের পার্থক্য, 

_কম্পণ বিদুরিত হইলে যেই জল্গ তাহারই ভরঙ্গ বা 

জল থ:কে,_জলের কম্পণরূপ অহং বুদ্ধি জম্তাই দেরূপ 
আমর! ব্রহ্ম হইতে নিজোদর ভিন্ন কান করি,অভং 
ব( অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে দ্বৈত-জ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং 
তখন ঠিক ঠিক “একামেবাদ্বিতীয়ং প্রতী * হয়: 
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কারণ অহং বা দ্বেতজ্ঞানই হইতেছে স্বপ্রসদৃশ ভ্রান্তি, 
এই ত্রান্তির নাশেই মিথ্যাভূত সমস্ত দ্বৈতমৃদ্তি 
সংসাররূপ মহাম্বপ্রের নসান হইয়া সত্যন্বরপ বঙ্গ 

হবশিষ্ট থাকেন ; সেজন্য আঁচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন”: 
“যথ। স্ববরদ্রষ্টা স্বপ্নগতভয়েনৈব প্রবুদ্ধঃ ন্বপ্নব্যবভাবে 
সর্বশ্মিন মিথ্যাভৃতে নিরস্তে সত্ান্বরূপঃ-ন্বয়ুম বট, 

সশিবাতে ; তখৈব ভ্রান্তিমূলসংলারমহান্বপপবা 
সর্বক্মিন্সিথ্যাভৃতে *নিরস্তে বতান্বরপং ন্বমেপ তি 

শিষাতে ।” 

হন্বে শিব ও শক্তির উল্লেখ আছে ১ নিব তুলি 
এন---নিক্রিয়সাক্ষী ও দ্রষ্টাস্বরূপ, শাহারি বা 

[দগম্বরাবেশে নৃত্য করিতেছেন 'শক্তি'। এ শক্তিই 
স্ষ্টি-_অর্থাৎ চতুর্দশভূবন ও চরাচরের রচযিত্রী,-তাই 
বেদান্ত উহাকে পুরুষেরই কাধাশক্তি_'মায়ী' আখ; 
প্রদান করিয়াছেন । উহার সংজ্ঞানির্ণয়ে আচাধাদেও 

শঙ্ষর বলিয়াছেন__ 

“অন্যক্তনায়ী পরেমশশক্তি- 
রণাদ্যাবদ্যা ত্রিগুণাক্মিক। পরা। 

কীধ্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া, 
যয়া জগৎ সর্ধমিদং প্রস্থুয়াতে ॥”" 
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অর্থাৎ অব্যক্ত পরমেশ্বরশক্তিহই অনাদি অবিদ্য। 

ত্রিগুণান্সিকা (সত্ব রজস্তমোগ্ণান্বিতা ) পরমা মায়ার 

কার্ধা (শক্তি) দার! স্ধীগণ কর্কক অনুমেয়া হন। 

দেই মায়া দ্বারাই এই নিখিল জগং উদ্ভৃত। শক্তিমান 

( পুরুৰ ) সাক্ষীদরূপে নিক্ষিয় থাকিয়া তাভারই-_ 

'সর্প ও সর্পের বিষের" ন্যায় অভিন্নশক্তির পরিচালনার 

হুবনাদি প্রজাগণ স্ষষ্টি করিয়াছেন । বেদান্তশ্ত্রকার 

হী কথার প্রতিধ্বনিতে তাই বল্য়াছেন-ঈক্ষাতিণী- 

শব্দম্ [ত্র জু ১1১1৫ | 

সাংখ্য পরিকন্ছিত প্রধান লা তান্োক্ত শিব হইাতে 

( লীলায়) ভিন্ন--শক্তি বা কালী" স্ষ্টির কারণ নয়, 
বস্বতঃ ব্রন্ষমের ক্ষণ বা তেজই শষ্টির মূল কারণ! 

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ডেন__ 

'নষাধ্যক্ষেণ প্রকৃতি: শৃয়তে সচরাচরম্। 

হেতুনানেন কৌন্তেয় ! জগদবিপরিবর্তৃতে ॥” 
গীতা । ৯ অঃ ১৭। 

অর্থাৎ প্রকৃতি আমার অধাক্ষতার বশেই 

এ সচরাচর বিশ্ব প্রসব করে: হে কৌন্তেয় ! এই 
কারণেই জগৎ পবিবন্ধন করিতেছে । শ্রাতিও বলিতোছেন 



জ্বীরামকফ্চজ্দ্রিকা ৯৭ 

_-“তদৈক্ষত বহ্ুল্তাং প্রজায়েয়েতি। তন্তেজোইস্জত । 
[ ছাঃ ৬২৩] অথবা “সদেব মসৌমেদমগ্রমাসীদেক- 
মেবাদ্িতীয়ম্ 1” [ছাঃ ৬২১] -__হে সৌম্য ! অগ্গ্র 

_-অর্থাৎ স্থষ্টির পুর্বে একমাত্র “সৎ _এক এবং 
“অদ্বিতীয়ই” ছিলেন। সুতরাং ইহাদ্বারা প্রমাণিত 

হইতেছে যে-দ্বৈতকল্পনাই ভ্রমমাত্র, - শক্তিমান ও 

শক্তি একই, নামরূপের ভেদমাত্র ! * 

কিন্ত বিচার করিলেই এ ভ্রম বা মায়া যথা 
(০ 

রজ্জূতে সপ্পভ্রমন্বরূপ, অন্তহিত হয়, যথা-“রজ্জাব- 

“ এসম্বন্ধে একটী সঙ্গীত আছে, প্রদত্ত হইলে বোধ হয় 
অপ্রাসর্গিক হইবে না। গানটা পুরুব ও প্ররুত্তির অভেদত্ত 

প্রতিপাদক ; যথ।-_ 

( আমার্ ) মাকে ডাক হরি বলে। 

থেই ব্রঙ্গ সেই শক্তি, -বেদবেদাপ্ত 
পুরুষ বিকৃতি শক্তি, কালী বে মূলা প্রক্কতি, 

ভেদ নামরূপতলে, অভেদ সব জ্ঞানানলে ॥ 
অন্ধ। আধিখুলে হের চিদঘন রূপ মা'র 

সলিলে তুহীনময়ীঃযে, সম্তান-ভকতি বলে; 

সঙ্গিল তরঙ্গ যেমন্, ব্রক্ষশক্তি ভিন্ন তেমূন্, 
জ্ঞানে অভেদ্ নাই কিছু ভেদ, সবই একাকার জলে ॥ 

৮. 



১৮ শ্রীরামরুষ্চচজ্ঞজিক। 

হিভ্রমে নিবৃত্তে রজ্জুরেব সর্পো নান্তৎ কিঞ্িদিপি, তথা 

অবিবেকভ্রমে নিবৃত্তে তদনস্তর: মিথ্যেতি জ্ঞায়তে ৮ 
তগবান শ্র্রীশ্রীরামকৃষ্কদেব বলিতেন-_ যেমন ভূত গ্রস্থ 

ব্যক্তিযদ্ি আপনাকে ভূতে ধরিয়াছে বুঝিতে পারে, 

তবে ভূত আর থাকে না, সেরূপ মায়াকে জানিলে 

আর মায়া থাকে না। এসন্বন্ধে তাহার একটি সুন্দর 

গলপ আছে, যথা_এক ব্রাক্গণ বহুদিন পরে তাহার 

শিষ্যবাটী যাইতে মনস্থ করিলেন, কাজেই তাহার 
দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য অন্য কাহাকেও না পাইয়। 

এক মুচিশিব্যকে সঙ্গে লইলেন এবং আত্মসন্মানের 
ভয়ে মুচিকে কোন কথা বা পরিচয় দিতে নিষেধ 
কন্যাদ্রিলেন। তথাস্ত + ত্রাঙ্ষণ শিষ্যবাটী উপস্থিত 

হইলেন, শিব্যটী বহিমগ্ডপে বসিয়া রহিল । বহুদিন 

পরে গুরুদেব আসিয়াছেন, শিষ্যবর্গের মহলে ধুম " 
পড়িয়া গেল» সকলেই তাহাকে দর্শন করিতে ছুটিল 

এবং সম্মুখে মুচিভায়াকে দেখিয়। গুরুদেবের সংবাদ 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মহাবিব্রত; শিষ্যটী 

প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির হইয়াও কাহাকে কিছু না বলিয়া 

ভয়ে-_সম্তর্পণে নীরব রহিল। কথা নাই, সকলেই 

রুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়; অবশেৰে আচরণ দেখিয়া 



শ্রীরামরুষ্চত্দ্রিক। ১৯ 

ক্রোধে একজন বলিয়াই ফেলিল--“আরে ব্যাটা বেন 

মুচি ;__ অর্থাৎ মুচির ম্যায় নীচ আচরণ। কিন্তু “উপ্টা 

বুঝিলু রাম” ;__মুচি ভাবিল-__-এইত ! আমাকে ধরিয়া 
ফেলিয়াছে ?,-মার যায় কোথা! দিল এক 

দৌড় ঃ থাম্_খাম্--আর্ থামে কে? একেবারে 
অদৃশ্য । 

_মায়াও এরূপ; মায়াকে জানিলে আর মায় 

থাকে না। সেজন্য সব্বছুঃখের ও সংসারভ্রমণের 

মূলকারণ এই অনর্থ মায়াকে দূরীকরণ সন্কেতেই 
নায়াবদ্ধ মানবের প্রতি-রে ভ্রান্ত !' শব্দ প্রযুক্ত 

হইয়াছে । এক্ষণে বলিতেছেন-_“কথংহি”-অতএব 
কেন তুমি সেই-_ 

০২) ০ভাাগবিষচয়সু ভোগের বিষয়ে, অর্থাৎ 
বূপ-রসাদি ইব্দ্িয়ন্থুখভোগে-ইত্যাদি | % ফসংসার 

বাসনা চরিতার্থের স্থান,__এজন্য ইহাকে ভোগভুনি 
বল। হয়। শব্দ-স্পর্শ-বূপ-রস-গন্ধাদি ভোগ্য বস্তুকে 

উপভোগ করিবার ইচ্ছা লইয়া আমরা-_ 

“বুদ্ধীব্দ্িয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্রভ্রাণরসনাত্গগাখ্যানি | 
বাক পানি পদপায়ুপস্থানি কশ্মেন্দ্রিয়ানি---)% 



২০ স্ত্রীরামরুষ্চজিদ্রকা। 

-_ এই একাদশ ইন্দ্রিয় ব করণ স্থষ্টি করিয়াছি । 
এ সকল ভোগ্যবস্ত অনিত্যজাত মিথ্যা! হইলেও আমরা 

মনে করি উহার নিত্য এবং যথার্থ আনন্দদায়ী +-- 

কিন্তু শ্রুতি ইহাকে মিথ্যাভিধানই বার বার প্রদান 

করিয়াছেন । কারণ, শ্রুতি বলেন ভোগ্যবস্ত বা! 

করণ কখনও সত্যবন্ত্ব হইতে পারে না। বিষয়ের 

সহিত্ত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই-__তদ্িষয়ে প্রত্যক্ষ- 

জ্ঞান উৎপন্ন হয় ;--তবে তৎপশ্চাতে আত্মপ্রেরণাই 

যে_-সে বিবয়জ্ঞান উৎপাদনের এক মাত্র কারণ, 

তাহাতে আর সন্দেহ নাই । যথা 

যিচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষংষি পশ্যতি। 

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদমুপাসতে ॥ 

যচ্ছেশত্রেণ ন শুণোতি যেন শ্রোত্রমিদংশ্রুতম্। 

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদমুপপাসতে ॥ 
-কেনোপনিষতৎ ৬৭ | 

-অর্থাৎ লোকে ধাহাকে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতে 
এবং শ্রবণেন্দ্রির দ্বার শ্রবণ করিতে পারে না, পরস্ত 
ধীহাদ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র ক্রিয়াশীল হয়,--তীহাকেই 
তুমি ত্রশ্প বলিয়া জানিবে ইত্যাদি । 



স্ীরা মক্ষষ্গচক্দ্রিকা ৯১ 

-_ অতএব দেখা যাইতেছে--করণের * পশ্চাতে 

আত্মারপ আলোক রহিয়াছে বলিয়াই করণসমূহ 

তদালোকে আলে।কিত হইয়া বিষয় সকল প্রকাশ করিয়! 
থাকে। স্থতরাং--শবক্-স্পশ-বূপ-রস-গন্ধাদি বাহা- 

চাকচিক্যে অভিভূত না হঈয়া_তাহার মুল ত্রহ্মকে 

লক্ষ্য করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য ৷ কারণ, বিচার 

করিলে আমরা দেখি যে, মৃত্যুর পর দশ্য ও করণনিচয় 
বন্তমান সত্বেও আত্মার অভাবে তাহ ক্রিয়াশীল 

হইয়া বিষয় গ্রহণঃঠুকরিতে সক্ষম হয় নাঃ অতএব 

* সাংখ্যমতে এই করণোহপপ্তি “প্রক্ীতি' হতে হয়, যান” 

“গ্ররুতেম হাংস্ততোইহ্ঙ্কারন্তস্মাদগনশ্চযোডশকহ | 

তন্মাদপি ষোড়খকাঁৎ পঞ্চভা; পঞ্চভূতানি ॥ ২২ ॥ 

--অর্থাৎ প্ররূতি হইতে মহৎ, মহৎ হইত অহঙ্কার এবং 

তাহা হইতে ধোড়শসংখাকতব জন্মে ( বখা--একাদশ ইঞ্জিয়+ 

পঞ্চতন্মাত্র) ইত্যাদি ।, তত্পরে “করণের অথ সঙ্কেতে 

বনিতেছেন--“করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণধারণপ্রকাশকম্ ॥” 

| সাখখ্য । ৩২] অথাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্দি ও অহঙ্কার 

এই তেরটা করণ নামে খ্যাত। --অথাং ফাহা দ্বারা কাধ। 

'নস্পত্তি হয়, তাহাই “করণ” নামে_অভিহিত ! 



২২ শ্রীরামকষ্চচন্দ্রিকা। 

সেগুলিকে নিত্য ও শুদ্ধজ্ঞান করাই ভ্রমমাত্র ! শ্রীমৎ 

আচার্্যদেব সেজন্তই উক্ত অনিতা দ্রব্যে নিত্যভাবনারূপ 

ভ্রমকে দূরীকরণকল্পেই বলিতেছেন-__হে ভ্রমান্ধ মানব! 
অনিত্য ভোগ্যবস্তাতে কেন তুমি-_ | 

০৩) রত £--আসক্ত ? আসক্ত বিশেষণ, 

ইহার বিশেষযা--আসক্তি। আসক্তি বাসনা হইতে 
জাত এবং বাসনাই সংসার-স্থষ্টি কাঁরী--যত ছুঃখের মূল ! 
অতএব “এরূপ আসক্তি অতীব ছেয়'»-এরপ অর্থেই 

'রক্তঃ শব্ধ ব্যবহাত। তৎপরে, জ্ঞানবিমুখ ভোগ- 

বাসনায় 'প্রমত্ত মানবের আর কি কি ভ্রান্তি সঙ্কেত 

করিতেছেন-_- 

১৪ তমাহং গতে। ।--অর্থাৎ মোহপ্রাপ্ত বা 

অন্ভানাচ্ছন্ন হইয়া । মোহ কাহাকে কহে ? পুরাণকার 

বলেন__ 

“মম পিতা মম মাতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহং | 

এবম্বিধং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীত্তিত? ॥” 

_-অর্থাৎ আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্ত্রী 

গামার গৃহ?_এরূপ যে “আমার-আমারাজ্ঞান, ইহার 

নামই “মোহ” । যাহা “আমার অর্থাৎ সত্য নয়, তাহাকে 
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“আমার' বোধ করার নামই মোহ বা! অবিদ্যা ; *% 
বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন__ 

“কুশোহতি ছুঃখী বদ্ধোহহং হস্তপদাদিমানহং । 

ইতি ভাবান্ুরূপেন ব্যবহারেণ বধ্যতে ॥ 

_-অর্থাৎ “আমি অতি ছুঃখী, আমি বদ্ধ, আমি 

কশ, আমি হস্তপদাদিযুক্ত জীব*--এই ভা'বান্বূপ 

ব্যবহাঁরেই মানুষ মোহ প্রাপ্ত হয়। 
আচাধ্যদেব ' বলিয়াছেন-_“কলিতৈকমবিছ্ধেরম নং হা 

হ্যাক্সভাবনাৎ। -অর্থাৎ অনাত্ব-বস্তাতে আত্ম ভবন", 

দ্বারা অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি 'অবিদ্যা' কল্পনা ক্রিয়া থ'তুক । 

তাহার! এই নশ্বর শরীরকেই সর্ধবস্বভ্ঞানদ্বার। নাস্তিক --. 

* গীতার শ্রীকৃষ্ণও এই মোহের সংজ্ঞানিণর়ে বলিয়াছেন ₹- 

যাহারা 

“আত্যো২ভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তিসদূশে। ময় 

যক্ষ্যে দাস্তামি মোদিয্য ইত্যাজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥” 

ৃঁ গীতা । ১৬1১৫ | 

অর্থাৎ “আমি ধনবান, আমি সংকুলে প্রস্থত, আম এ 

তুলা আর অন্য কে হইতে পারে? আমি যাগ করিব, ৮৭ 

করিব এবং আনন্দভোগ করিব” ;--এই প্রকার অজ্ঞানের দ্*। 

[ মন্ধ্যুগণ ] বিমোহিত হইয়। থাকে ॥ 
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চার্বাক মতের পরিপুষ্টি সাধন করে। চার্বাক 
বলেন-_স্থুলোইহং, কৃশোইহং ইত্যাদ্যন্বভবাচ্চ স্থুল- 
শরীরমায্মেতি।” -অর্থাৎ “আনি স্থল, আমি কৃশ' 
বলিতে এই স্থল শরীরকেই আত্মা বোঝায়; 

অশরীরী আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই,_দেহের 
ধবংসই আত্মার ধ্বংস হয় ইত্যাদি। কিন্তু, বস্ততঃ 

বিচারদ্বারা দেখা যায়--“ইদং শরীরং দৃশ্যংৎজড়মনিত্যম- 

নঙ্গলং”"-এই শরীর দৃশ্য, জড়, অনিত্য ও অনর্থের 
নিদান। নিত্য বস্তু এক,_-শরীরাতিরিক্ত ও অদ্বিতীয় 

এবং শ্রুতি বলিতেছেন__সেই নিতা বন্তই হইতেছেন-_ 

'মাত্মা?ঃ ভাহাকেই একমাত্র ধোয় ও প্রাপ্তব্য বন্ত 
বলা যাইতে পারে ; যথা--“আ'ত্মা ব। অরে দ্রষ্টব্যঃ 

শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।৮ [ বৃহ ২৪1৫] 

শরীর পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র, ইহা আত্মা নহে, 
অতএব-_-আত্মেতর ও নশ্বর । যোগবাশিষ্ঠকার সেজন্য 
বলিয়াছেন-- 

“নাহং ছঃখী ন মে দেহো, বন্ধঃ কল্মানুয়িস্থিতঃ। 
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণমুচ্যতে ॥৮ 
--অর্থাৎ “আমি ছুঃখী নহি, আত্মার দেহ নাই,-_ 

কি হেতু আমাতে বন্ধন আছে 1 -_এই প্রকার 
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ভাবান্ুরূপ ব্যবহারেই মানুষ মোহ হইতে মুক্ত হয়, 

_নচেৎ দেহ-বুদ্ধি ব্ধনেরই কারণ হয়। মানুব যে 

“আমার পিতা,_আমার পুত্র ইত্যাদি জ্ঞান কার, 

তাহা অজ্ঞানবশতঃ 7; কিন্তু অন্ঞান ছুঃখদায়ক, অতএব 

ইহার আবরণ চিরমুক্ত করা কর্তব্য! বুদ্ধদেব 

বলিয়াছেন__ 

“পুত্রাঃ সম্তি ধনং মেইস্তি, ইতি কালো বিহন্যাতে । 

আত্ম। চ হ্যাত্মানো নান্তি, কুতঃ পুতঃ কতো ধনম্ 0 

_ধন্মপদম্। বালবর্গঃ--৩ 

_অর্থাৎ “আমার পুত্র আছে,আনার ধন আছে? 
_এই মনে করিয়া অঙ্ছেরা বিনষ্ট হয়, আত্মাই 

(শরীরাদিই ) যখন আপনার নয়. তখন পুত্র বা ধন 
কোথায় থাকিবে ?--অতএব এই সংঙ্গারগত মহামৃত্ন 

বপ আত্মমোহকে জয় করিতে হইবে এবং আচাষা 

শঙ্করের মেই অপুর্ব বিচারবুদ্ধিযুক্তবাণী__ 

“কা তব কাস্তা কম্তে পুত্র: 
সংসারোয়মতীব বিচিত্র । 

কস্তত্বং কঃ কুতআয়াতঃ, 

তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাত ॥১" 



৬ শ্রীরামকষ্চদ্ত্রিকা 

- সতত চিন্তা করিতে হইবে । এই সংসার ব৷ 

মহামায়ার খেলা অতীব বিচিত্র । অতএব, আত্মস্থ হইয়! 

চিন্তা করিতে হইবে-_'আমি কে? আমি কাহার? 

কোথা হইতে আমি আসিয়াছি ? মৃত্যুর পর আবার 
কোথায়ই বা যাইব ?--ইহাতে ফল এই হইবে যে, 

যুগপৎ হৃদয়ে প্রশ্ন জাগিয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে ও 
মোহ বিদুরিত হইবে। ইহা যে বন্ধন এবং জীবত্বের 
শৃঙ্খলমাত্র, ইহার পরিকল্পন'য়ই, এই “০মাহং 
গঢ্তো” শব্ধ অজ্ঞান বারণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; 

কারণ, মোহগ্রস্থ অজ্ঞানীই-_ 

€৫) দীর্ঘকা'লং-_বারংবাৰ বহুজন্ম যাতায়াত 

করিয়া * *। দীর্ঘধকালং-এই শব্দ দ্বারা পুন- 

জ্ঞন্মবাদ স্বীকৃত হইয়াছে । যতদিন না মানুষ তাহার 

হ্বন্বরপ স্বয়ংজ্যোতি আত্মাকে জানিতে পারিতেছে, 

তশুদিন তাহাকে বাসনার জন্য কৃতকন্মের ফলভোগার্থ 

বারংবার জগতে আসিয়। স্ুখছুঃখ ভোগ করিতেই 
হইবে, কারণ--“কন্মভ্যঃ শরীর পরিগ্রহে। জায়তে। 

শরীর পরিগ্রহাদ্দ,খং জায়তে।” ইত্যাদি। 

জড়বাদী পাশ্চাত্যদেশবাসীরা কিন্তু পুনর্জন্মবাদ 
স্বীকার করেন না। তীাভারা বলেন--€দহের নাশেই 
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আত্মার নাশ হয়'__যাহ। চাব্বাকের মতেরই প্রািধবণি 

মাত্র। হিন্দু ও বৌদ্ধধম্মীবলন্বীর। কিন্তু বিশ্বাস করেন 
যে--বাসনা থাকা পধ্যন্ত তাহাদের পুন; পুনঃ 

জগতে আসাযাওয়া করিতেই হইবে ॥ শ্রীমং স্বামী 
অভেদানন্দজী তাহার 40$011)081)0110)) নামক 

পুক্তকে লিখিয়াছেন-_- 9 7)00105 [00৮ 01)03)58 

(0০097 ০0) 1৮6 079 [)0৮/০0)১ 120710205৯35000৯- 

1078৭. 0 10000)799919008 81001 1110 3)07010%5 

1010) 100811016800700 0101 1)00105,  8)70১1, 

101081], 10) 08 17) 20. 1111171011166১000, 16700, 

এই 01110780119100 1010ই হইতেছে ছিক্গ তা 

সু্মদেহ। এই লিঙগদেহ বাসনানুষায়ী পুনকায় 
স্থলশরীর গ্রহণ করিয়া জগতে জন্মগ্রহণ ক বু! 
থাকে। 

পুরাণকারগণ বলেন_-আমরা মনুয্যুদ্হে লা 

করিবার পুর্ধেই বহুবার জন্বমৃত্যুচক্রে পতিত হইয়'£ছ । 

_অর্থাৎ স্বেদেজ, উদ্ভিজ্জ, অগুজ ও জরায়ূজ--এই 
চতুর্ব্বিধ স্থলশরীর ধারণ করিয়া আমাদের অশীতি লক্ষ 

(৮০১০০১০০ ) বার এই জগতে জন্ম পরিগ্রহ করিত 

হইয়াছে ও তৎপরে-বর্তমান এই মন্ুষ্যদেহ লা 
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করিতে সক্ষম হইয়াছি। ক্রম বিকাশবাদীর মতে 

মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্টজন্ম ; কারণ--উদ্ধিজ্জ চেতনাবিশিষ্ট 
হইলেও সেই চেতনা মৃন্ধাকারে গ্রকাশ করিতে তাহার! 

পারে না, সেজন্য সাধারণতঃ তাঁভ'দের জড় ও স্থাবর 

বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ-_স্বেদজ ও অগ্ডজ কন্মশক্তিমান 

(201৮9) ও জীবন-যাত্রায় যুদ্ধকরণে (8৮৮9৫৫19 

001: 19515697700) প্রাণের অস্তিত সপ্রমাণ করিলেও 

ভাহাদের মধ্যে পাশবিকশক্তিরই (প্রশুত্ব ) একমাত্র 
বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সদসৎ বিবেকবুদ্ধি বা 
দেব (139619/91105) তাহাদের থাকে না । তৎপরে- 

জরায়ুজ ও পশ্ প্রভতিতে এ দেবন্ধ স্ুপ্তাবস্থায় থাকে, 

জাগ্রত (1009171698600 ) নহে * কিন্ত-_মানবে এ 

ইশক্তিই (পশুত্ব ও দেবত্ব ) বর্তমান থাকে এবং সে 

দেবত্ব দ্বারা ক্রমশঃ পশুহটীকে বিনষ্ট করিয়া মন্ুষ্য- 
জীবনের চরমোৎকর্ষ- শান্তিলাভে জন্মমৃত্যু পাশ ছিন্ন 
করিতে পারে। তবে তাহাও সময় সাপেক্ষ এবং 

এরূপ শান্তিলাভের € ইচ্ছা সহত্রের মধ্যে হয়ত একজন 

করে, যথা 

“মন্ুব্যাণাং সহম্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। 

যততামপি সিদ্ধিনাং কশ্চিন্মাং বেত্তিতত্বতঃ ॥” 

ঞ্চো 

তি/ 
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অর্থাৎ সহআ সহআ মন্ধযোর মধ্যে কেহ হয়ত 

মুক্তির জন্য যড্ব করে এবং সহস্র সহস্র যত্রশীল মানবের 

মধো হয়ত কেহ যথার্থরপে আমাকে (আত্মাকে ) 

জানিতে পারে । কিন্ত-_তাহ। হলেও “জন্তনাম্ নরজন্ম 
দুর্লভ” ; ইচ্ছা করিলে সে তাহার ম্বরূপাবধারণ করিয়া 

মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ, স্বভাববশতঃ 

মানুষ পূর্ববপূর্্ব জন্মের মত বাসনা চরিতার্থের আশায় 

মোহপ্রাপ্ত হইয়া, জন্মযৃত্যুবূপ প্রহ্ছেলিকায়ুই পতি 
হইয়া! থাকে। “দীর্ঘকালং» এখানে এরপ বিশ্মৃতিময 
গমনাগমনের নিন্দান্চনার্থেই লিখিত হইযুংছে। বল 

হইয়াছে যে-_দীর্ঘকালং ভ্রমসি”-_পুনঃ পুনঃ কেন শ্রম 
করিতেছ ? কিন্ত, প্রশ্ন হইতে পারে--'কোথায় 1 

তছৃত্তরে তাই বলিতেছেন- 

(৬) বক্সনি ।-_অর্থাৎ সংসারে। 'বত্মনি' আগে 

এখানে সংসার বা জগৎ বুঝাইতেছে | ইহা বলিব 

আরও উদ্দেশ্য এই যে-_পথিক যেমন পথকে চিরস্থায়' 

বাসস্থান ভাবিয়া? বসিয়া থাকে না,_-পরন্ত যাতায়ানের 
জন্যই মাত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, মানবগণও সের? 

এ সংসারে কিছুকালের জন্য কর্তব্য পালনে অথ্ব' 

কর্মজন্য আসিয়া থাকে, কর্মশেষে পুনরায় চলিয়া যায় 
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সংসারকে পুনঃ রঙ্গমঞ্চের সহিতও তুলনা! কর 
হইয়াছে । আমরা সকলে এ রঙ্ষমঞ্চের নট ও নটা। 

রঙ্গালয়ে নট ও নটীগণ যেমন ক্ষণকালের জন্য রাজা ও 

ভিখারী,মাতা ও পুত্র প্রভৃতি সাজিয়া অভিনয় 

প্রদর্শন করেন, আমরাও সেরূপ নিদ্দিষ্ট সময়ের জন্য 

কেহ মাতাপিতা,_-কেহ পুত্র-কন্তাদি সাজিয়া এই 
নংসাররঙ্গভূমে অভিনয়কাধ্য করিতেছি । যথা 

রঙ্গমঞ্চ ভবের ম'ঝে,? 

নট নটী সবাই সাজে, 

খেল শেবে সঙ্ঞ। ত্যজে-_ 

চল চির আপন ঘরে। 

_--অতএব এ সংসার প্রপঞ্চনয় ! দ্িতীয়তঃ--জগৎ 

এই শবের বিশ্লেষণে দেখা যায়-_গিচ্ছতীতি জগৎ» 

যাহ। অস্থায়ী, নিয়ত গতিশীল, তাহাই “জগৎ নামে 

অভিহিত। অনন্ত কালাভিমুখে ইহার গতি, অথব! 
যাহা গত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে যাহা 

থাকিবার নয়, তাহাই জগৎ। ইহা কালনাশ্য ! 

নহাপ্রলয়ে এই বিশ্বত্রঙ্গাণ্ড কালকুক্ষিগত হইবে, অব্যক্ত 
হইতে ব্যক্ত জগং অব্যক্তে পুনঃ লীন হইবে, ইহার 
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কিছুই থাকিবে নী । -বকরূপী ধর্ম, মহারাজ যুধিষ্টিরদুক 

--'জগতের সমাচার কি? জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
যুধিষ্টির তখন বলিয়াছিলেন-_ 

“মাসর্ত,দববী পরিবর্ভনেন 

নূর্ধযাগ্রিন। রাত্রি দিবেহ্ধনেন । 

অস্মিন মহামোহময়ে কটাহে- 

ভূতানি কাল? পচতীতি বান্তী ॥৮ 

_-অর্থাৎ কাল কর্তানপে মোহময় সংসার-কটাচ্ছে 

ঘোটনকারণ মাস ও খতুরূপ হাতার সাহায্ো কূর্যারূপ 

অনলে, রাত্রিদিবারূপ কাষ্ঠ সংমিশ্রনে যাবতীয় 
ভুতগণকে পাক করিতেছে,ইহাই বার্তা অর্থাৎ 
জগতের কিছুই স্থায়ী নয়, অনিভাভাই জগতের 

সত্য সমাচার । 

তৃতীয়তঃ-_-জগতকে পুনরায় জল প্রবাহের সহিত 
তুলন! করিতে দেখ! যায়। একটি প্রবাহ চলিয়া গেল. 

আবার একটি আসিল, তাহাও চলিয়া গেল, 
এইরূপে অনন্ত ধারা যেরূপ চলিতেই থাকে, বর্তমান 

পরিদৃশ্ঠমান জগৎও সেরূপ নিত্য নয়, সদাই পরি- 
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বর্তনশীল ! তৎপরে- ইহা সৃষ্ট পদার্থ, স্বতরাং ইহার লয় 

আছে। যুগ যুগ ধরিয়া স্থষ্টি ও লয়ই ইহার ধারা, এজন্য 
শাস্ত্র জগতকে “প্রবাহাকারে নিত্য” আখ্যা প্রদান 

করিয়াছেন । মুণ্ডকভাষো পরাবিদ্যার অর্থকরণে আচার্ষা 
শঙ্কর বলিয়াছেন_-কর্ত,দিলাধনক্রিয়াফলভেদরূপঃ 

সংসারোইনাদিরনন্তে। ছুঃখন্বরূপত্বাৎ হাতব্যঃ প্রত্যেক 

শরীরিভিঃ সামস্ত্োন নদীক্তরোতাবদবিচ্ছেদরূপসম্বন্ধ; |” 

অর্থাৎ নদী-লৌতের হ্যায় অবিচ্ছিনভাবে প্রবহমান, 
_ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন এবং কর্ত' প্রভৃতি ও ক্রিয়াফলা- 
ত্বক, ভেদপূর্ণ_-মনাদি-_-অনন্ত (১) ও ছুঃখময় এই যে 

সংসার ইত্যাদি: 
জীব এই কুরুক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্ররপ সংসার 

সমরাক্গনে আসিয়া অজ্ঞনের তুল্য স্বভাববশে সংসার 

অনিত্য জানিয়াও সতত কন্মসংগ্রাম করিতেছে ; যথা 

_-"ভ্রাময়ন্ সর্মভূতানি যন্্ারঢ়ানি মায়য়া।”-_কিস্ত 
শশী শি তি ১৩ পি িশীশি ৮ 

(১) “অনন্ত এদ্ন্য বে_সংসার অনিতা হইলেও, এবং 
্রপ্নজ্ঞানে ইহা বিনাশপ্রাপ হইলে৪, কখন ঘে ইহার শেম 

হইবে, তাহা সম্যক শিদ্দিষ্ট না থাকাম়,_“সংসারকে* “অনস্ত' 
বল! হয়)? 
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কণ্ম করিয়াও কর্মক্ষুধা মিটিতেছে না, সেভন্য ভ্রান্তিপু? 
এই সংগ্রাম বা সংসারবর্ত্ে ভ্রমণের পপ্রতিষেধকচ্ছে 

শ্লোকে বলা হইয়াছে_-ণবক্নি ভ্রমসি” | কিন্ত 

“দি অনিশং দিবারাত্রি অথবা নিরন্তর “চি 

নিশ্চিতরূপে 

প্১-স্ুখাচন্ধী ।__ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ সাগরে * 

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই “স্থখের” সংজ্ঞানির্ণয়ে রা 

'স্খমাত্যন্তিকং যন্তদ্বুদ্ধিগ্রাহাম তীন্দিয়ম। 
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতিতকতত ॥" 

যাহা ইক্দ্রিয়গোচর নহে,যাহা অনন্ত এক, 

একমাত্র সমাহিত বুদ্ধির দ্বারা গ্রহা, অথব! যে স্ুগ 

কোন প্রকার বাহোকন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধকে 

শপেক্ষা না করিয়া কেবল বুদ্ধিদ্বারা অনুভূত হইয়: 

থাকে, সেই স্বুখকে ইত্যাদি । এক্ষণে, সে সুখ কি: 

না__আত্মন্বরূপে অবস্থিতি! তাই পরবর্ভী শ্রোকে 

বল। হইয়াছে_-'যং লব্ধ চাপরং লাভং মন্যান্চে 
নাধিকং ততঃ ।”__অর্থাৎ যাহাকে লাভ করিয়। 

অন্য কোন লাভকেই তাহা হইতে অধিক বলিয়' 
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মনে হয় না,তাহাই ব্রহ্মানন্দ। এই ত্রহ্মানন্দানু- 

ভূতিকেই যথার্থ 'নুখ? সংজ্ঞ। প্রদান করা হইয়াছে। 
বথ-- 

“ঘুপ্জমেবং সদাকআানং যোগ বিগতকলাষঃ। 
ভখেন ব্রঙ্গসংস্পর্শমত্যন্ত" স্থখম্গীতে ॥ ২৮ ॥ 

অর্থাং গ্রশান্তচিন্ত নিষ্পাপ ও ক্রন্বদৃষ্িযুক্ত 
। আয্সমাধিনিটত যোগীই (একমাত্র) অনায়াসে 

বন্গাসংস্থ হইয়। নিরতিশয় “মুখ লাভ করিয়া 
থাকে । ভৎপরে বলা হইয়াছে--"শাশ্বতস্য চ ধর্মসা 

স্রখস্যেকাস্তিকঙ্গা চ। [গীতা ১৪ আঃ ২৭]__অর্থাৎ 

'এাশ্বভ ধন্ম « একান্তিক সুখেরও “আমি' প্রতিষ্ঠ।। 
এখানে-্আমি? আকুঞ্চ আত্মস্থ হইয়া বলিয়াছিলেন ; 

স্বতরাং “আনি আর্থে “আত্মা বা ব্রিক্ষই' স্থির 

নুনিতেে হউনে | আতএব স্থগ' অর্থে ব্রক্গাবস্থিতিই? 

| 

এই 'ম্ুখ সংজ্ঞার অভিধানে বিভিন্ন শাস্্কার 

বিভিন্ন প্রকার বাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন। যথা, 

কেহ. বলিতেছেন-ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবুক্তি, 

কেহ বলিতেছেন--পুরুষ ও প্রকৃতির সম্যকজ্ঞানদ্বারা 
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পুরুবে অবস্থিতি, আবার কেহ বা বলিতেছেন_- প্রকৃতি 
বা মায়াকে পুরুষেরই অভিন্ন বিকাশ ভাবিয়া, শা তব, 

পরিতাগপুর্বক অথবা ততপ্রতি অনিতাভ্ঞাশের 

শারোপে-মদ্িতীয় পুরুব বা ত্রন্দেই আপন সি 

পধাবসিত করা ইত্যাদি । বন্ততঃ, যিনি বই 

বলুন, জন্ম-মরণাদি ছুঃখ-নিবৃত্তিতেই_নকল  দশন, 

কারের লক্ষা দষ্টা ভয়: স্ুভতরাং--জন্মমরণ-গ লহ 

গথবা মায়িক-অধ্যাস প্রিলেোপে-ঘথার্থ আত 

মনস্থিতি দ্বারাই সুখ ব। শাশ্বতশাস্তি ছধিগন্জ হই 

ধাকে। 

[এ 

2 ” নি 2৩৭ দিনত এ ১ 3 ্ 

এইট নখ আবার [হব | গতর হাঞ%ু তন 

পায়ে দেখা যায়-_ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছে না 1 | ] 

স্থখং তিদানীং ভ্রিবিধং শুণু মে ভরতষভ | 

মভ্যানাদ্রমতে বত্র ছুখোন্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ 

দাগ বিবমিব পরিণা মেহমুতোপনন। 

তংস্থুখং সাব্তিকং প্রোক্তমাত্ববুদ্ধি প্রসাদজম্ ॥” 
_ গীতা 1১৮ শর আশশত৬1ত৭ 

-ভার্থাৎ ক্রির়। ও কীরকসমূহের দক্রণদিগ্ুণয়ভেগ 

শখ তিন প্রকার। ইহাদিগের মপ্যে আভ্যাসলশত 
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স্থখে আসক্তি ও গ্রীতি হয়, যাহ”? অনুভবে (সকল) 
ছুমখের অবশ্যান্তাবী উপশম প্রাঁপ্ু ঘটে, প্রথমতঃ যে 

স্বুখ ছুঃখাজ্মক বলিয়া প্রতীত হইলেও পরিশেষে জ্ঞান 

বৈরাগ্যের পরিনাপক হইয়া শমৃততুল্য প্রতিভাত 
হয়, সেই আত্মনুদ্ধির প্রসাদা5শয় সুখই-_সাত্বিক 
বলিয়। খাত । আর 

তি 

“বিষয়েক্দ্িয়সংযোগাদ্ বৎ তদগ্রেহম্বতোপমম্। 
পরিণামে বিষ তৎ সখ বাজসং স্মৃতষ্ ॥৩৮।৮ 

যে সুখ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ 
সহকারে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে অমুততুলা প্রতীত 

হয় ও পরিণামে ব্ধতুলা হইয়। বল, বীর্য, রূপ, মেধা, 

ধন ও উৎপাহকে খিনষ্ট করে এবং অধন্ম ও তজ্জনিত 

নরকাদিগননরূপ ছুঃখের কারণ হয়, তাহাই রাজন" 
স্থখ বলিয়া কথিত । ততপারে- 

“যদগ্নে চানুবান্ধে চ হুখং মোহনশাস্মনঃ | 

নিদ্রালস্যপ্রমাদেত্ি তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥৮ ৩৯॥ 

যাহ! নিদ্র'' আলম ৪ প্রমাদ হইতে উখ্িত 

হইয়। প্রথমে ও শেষে আন্মমোহকর হইয়া থাকে, 
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তাহাই তামস' স্থখ নামে অভিহিত কথিত এ 

ত্রিবিধ সুখের হাত হইতে দেবতাগণের পরাস্ত « 
নিফৃতি নাই ; সকলকেই এই তিনের মধা দিয়া ভব 

ব্রক্মানন্দসাগরে উপস্থিত হইতে হয় । 

সুখের পরই আসিতেছে-ছুঃখ' | কায়াকে 

গাড়িয়। ছায়া,-আলোককে ছাড়িয়া অন্ধকার যেরপ 

থাকিতে পারে না-একের পরেই অপর আমির: 

উপস্থিত হয়$ ম্থখের পরও সেরূপ "দুঃখ কাকী 

আসিয়া প্রতিভাত হয়। ভঃখ বলিতে বুঝি আমর 
মুখেরই ঠিক__বিপরীতার্থ ১ আঅর্থাং ম্বরূপচ্াত হই 

শরীরাভিমানে জাগতিক ভোগস্তখরূপ কন্টকাঘাতে 

জঙ্গরিত হওয়া । ভ্রমে যাহাকে জল বলিতেছি, নিক১ 

যাইয়! দেখিতেছি-তাহ মরীচিকা এবং পথশ্রানে কান্। 
হইয়া অশ্রুনেত্রে উত্তপ্ত বালুকার মাথ| রাখিয়, -- 
প্রতিক্ষণ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষ। করিতেছি কিন্তু তথ: 

কিজলের আশা আমর। তাগ করিতেছি? মুত।৭ 
দ্বারেও- কান্পনিক__অনিতা ন্ুখ্ায়া দর্শন করিষ: 

'হানিতেছি, আবার পরক্ষণেই হতাশ হাদয়ে কাদিতেচ্ছি. 

হার নামই ছুঃখ। এই ছুঃখের অন্ত করিত 

হইালে_ভ্রমকে বিচারপূববক দূর করিতে হইবে এর 

নক 



৩৮" ঝআীরামকুষ্ণচন্দ্রিক। 

“বন্ধই বস্ত্র-আর সব অবস্র.-এই অবস্থর পার্শে ই 

বন্্ রহিয়াছে, তাহাই আমর ম্বরূপ',-এই জ্ঞান 

লইয়া যথার্থ শান্তির দিকে ছুটিতে হইবে, তাহ। 

হইালেই বোধে বোধ হইবে যে ত্রক্মানন্দ-সাগরের 
মীন আমি অথন: “সোহহং"-আামিই সেই ।' শ্রোকে 

“ন্খান্দির”  সত্যার্থ ইচ্গিতে শ্রীমদ আচাধ্যদের 
বনিতিভেন_যদি সেই শ্রেয়োরপ সচ্চিদানন 
সাগরে-_ | 

৮৮) বিশ্রান্তিমিচ্ছ্রসি । --বিআাম লাভ করি- 

বার কা শান্তিল'ভের যদাপি ঈচ্ছা কর,অর্থাৎ মুমু- 

মত | * * একণে শান্তি কি? নাপ্রর্বেবেই ইঞজিত 

কর; হষঈটয়াছে যে জন্মমৃতাপাশ ছেদন। কিন্ত 

তাহা কিরূপে সন্তরপর হয়? _ শ্বখছুখে ও জন্মমত্যুর 

নন্--বাসনার ধ্বংস দ্বারা । বেদাস্ত বলেন_ শান্তির 
অর্থ হইতেছে সন্বরূপ যে “আত্মা তাহাকে অর্থাং 

ভিনসি'-এই রহগ্টটী বিদিত হওয়া! “অহং-বোধ- 
রূপ মারাদারা আংন্বন্থরূপ আগত পহিয়াছে, আ্যহং এর 

ধ্বংস তইলেই-_ “আগামি চিন্ময়, শুদ্ব-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব 

আগায়, আমি সুখদুঃুখজগ্মমভ়ারপ ছন্বাতীত,--এঠ 

গান উদ্দিত হয়। 
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এক্ষণে, এ ম্বরদোপলদ্ধির যে হীত্র হস্য, 

তাহার নামই “মুমুক্ষুত্ধ? | বিবেকচডামণিকার আচান। 

শঙ্কর বলিয়াছেন-- 

“ছুলভিং ব্রয়মেবৈতহ দেবানুগ্রঠ হেতকম্। 

মন্তুষ্যতং মুমুন্ষুত্বং মাপার |]? 

অর্থাৎ এজগতে তিনটি জিনি 

(১) মনুব্যত্বং (২) মুমুক্ষহং (৬) মহাপুরুষসং শ্রব 

ঈশ্বরেরা বশেষ অস্থুগ্রহ না হইলে একই জীবনে এই 

টিনের একত্র সমাবেশ হওয়া অসম্ভব । প্রথমত পখ 

যাউক “মনুষ্যহং' কাহাকে বলে? 

(১৯) সনুস্ধত্থ-মর্থাৎ মানহলর মরা পশুহ 

দেব * _-এই ছুইটি শক্তি বর্তমান আছ | ইহাতিল? 

নধা একটি আঙ্ান ও অপরটি জ্ঞানহ্ধপ | দেবু 

খু্রগ আজ্ঞানরূপু পশুহটিকে লি দিতল-ি এই মন্ববাহশ 

দেবভাব প্রাপ্ধু হয়ু। ভগবান আঁ হারামকুষ্ঞতদল এ 

বলিতেন-_ মিম শঅর্থাহ স্ব উদ্ধেন্া যিনি স্চেত, 

« ক্যান এবং আপন জীবঞ্জ +টক্ সরইয়া ফিশ 
চে 

* দেবজাথে শুদ্ধ সত্তবপ্ণ 9 পশুত্ব অর্থাত রভকতনাখনতিও 

হর্গিত করা হইয়াছে । 
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শিবহে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তিনিই ঠিকৃঠিক্ 
ননুব্য পদবাচ্য, অন্যথ। পশুতুল্য। 

০২১) মুমুক্ষুত্রংমুক্ত হইবার ইচ্ছা; অথাৎ__ 
“পাশবদ্ধো ভবেৎ জীব; পাশমুক্তো সদা শিবঃ।” _ এই 

রহস্য অবগত হইয়। যিনি মায়াপাশ ছিন্ন করিয়। জাব- 

ভাব বিস্কৃত ও শিবভাব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, 

ভিনিই মুমুক্ষু। বস্তৃতঃ, মুমুক্ষু তাহাকেই বলা 
যায়,াহার প্রত্যেক বাক্য ও প্রতি প্রচেষ্টা মুক্তি- 

লাতের আবেগনয়ী প্রেরণায় পুন ! 

€৩) মহাপুক্ুষসংশ্ররঃ -সদ্গুরুর আশ্রয় ও 

কপা। সং+গরু-সদগুরু ;_কিন্ত গুরু শব্দের অর্থ 
কি? নিত্যতন্ত্রকার ১৮শ পটলে বলিয়াছেন__ 

“ গ'কারঃ পিদ্দিদঃ প্রোক্কো। রেফঃ পাপস্যহা রকঃ 
'উ'কারো বিষ্ণুরব্যক্তস্ত্রিয়ায্মা গুরু পরঃ ॥” 

__অর্থাৎ “গ'কারার্থে সিদ্ধিদাতা-যিনি সর্বকাধ্যে 

সিদ্ধি প্রদান করেন ৮-রকারার্থে সর্ব্বপাপ লা অজ্ঞান 

বিনাশকর্তা এবং 'উ'কারার্থে সাক্ষাৎ অব্যক্ত বিষু বা শ্রক্ষ। 
অতএব, “গুরু” বা মানবের অজ্ঞাননাশকারী জ্ঞানদাতা 
যেসে ব্যক্তি হইতে পারেন না, পরস্ত--জ্ঞান যিনি 
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পাইয়াছেন,_সর্ব অজ্ঞানতা যিনি বিদূরিত কবয়। 
জ্ঞ।নালোকে প্রপীপ্ত হইতে পারিয়াছেনত তিশিই 

জ্তানদানে শিধ্যের অঙ্ঞানান্ধকার দূর করিতে প্রন! 

শে আছে 

“মনো মাতঙ্গরূপেণ জ্ঞানমন্কুশমেব চ। 

তত্বমসি নরস্তম্য সব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৮ 

-_শিভাতন্ত্রমা ৮শ পও 

মন (মন্দ) হস্তীতুল্যঘজ্ঞান তাহার অন্কুশ এল 
“তত্বমসি' (তৎ+ত্বম+অসি-_তুমিই সেই তরঙ্গ) এই 

জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ ছ্ঞানরূপ অস্কুশদ্বারা মনে 

মাতঙ্গকে বশীভূত করিতে পারিলে, মানুষমাত্রেই 

সমুদয় অজ্ঞানতারূপ পাপের ধ্বংস হয়। কিন্ত 
“সব্রেঘাং ন চ বৈ বুদ্ধিত্তত্বদৃষ্টৌ সমধিতা 1”-অথি 
সংসারে সকলেই আপন। আপনি প্রকৃততত্ব কোধগমা 

করিতে পারে না» ্বয়ং ব্রহ্ম বা আত্মন্বরূপ হই£লও 

মায়াবরণজন্য সকলে তাহা জানিতে পারে না । ভূতে 

যাহালে ধরে, সে জানিতে পারে না যে_ভাহাকে ভূতে 

ধরিয়াছে » সেজঙ্য--তাহার যেরূপ ওঝার প্রয়োজন 
হয়, মায়াজাগ ভেদ করিবার পথ-প্রদর্শকন্বরূপে গুরু 
বা আচাধ্যেরও সেরূপ প্রয়োজন । 
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সদ্গুরু সম্বন্ধে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী বলিয়া- 

ছেন_-“ধারা অধীত বেদবেদান্ত ও ব্রহ্ম, যার! 

অপরকে অভয়ের পারে নিতে স্র্থ তারাই যথার্থ 

গুরু। তাদের পেলেই দীক্ষিত হবে,নাত্র কাধা। 

বিচারণা।” তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অবৈদিক- 

অশান্ত্রীর় কুলগুরু প্রথা-__ন্বার্থপব ব্রাহ্মণেরাই এদেশে 
প্রচলন করিয়াছেন । বাস্তবিক, ধান্গণাযুগে ব্রাঙ্মাণেরা 
সমাজে শীর্ষাধিকার লাভ করিবার জন্য অপরাপর 

তিনবর্ণ-ক্ষভিয়, নৈশ্য ও শূত্রন্ষে সর্ব পুণাকম্ম হইতে 
অধিকারচ্যুত করিয়া নিজেরাই মেরুদণ্তত্বরূপে সকলের 

উপর প্রভৃত্ব করিতে থাকেন এবং একাল হইতেই 
কুলঞ্রুপ্রথা প্রবন্থিভ হয় । নে সময় হইতেই মানুষের 

মনে একটি ছাপ পিয়া গিয়াছে যে-কুলগুরু ব্যতীত 
অপরকে গুরুপদে বরণ করিলে অপস্ত-নরকগামী হইতে 

হয় এবং সে জন্য গুরুগীতায় দেখিতে পাওয়। যায় 

গুরুপুল, ুরুপত্রী অথবা যে কেহ গুরুবংশের-_ সকলেই 

গুররূপে বরেখ্য। (2) ইহা ব্যতীত বিশ্বাসের 

নতিমা কীর্তনে ইহাও দষ্ট ভয় যে, শিষ্য বলিতেছেন, 
“যদ্যপি আসার গুরু শুড়িবাড়ী যায়। 

তথাপি আমার গুরু শিত্যানন্দ রায় ॥” 



শ্তীরামকষ্ণচন্দ্রিকা ৪. 

_-কিন্ত, বস্ততঃ এই বিশ্বান এব; সংক্ষার ৪ 

যে সত্য, তাহা নির্ণয় কর] ছ্রূহ ! 

নিত্যতন্্কার উহার গপ্রতিবাদকনে একা 
স্পষ্টুই বলিয়াছেন-- 

“গুহী গর ন কর্তব্য ন তা বন 3, ল ভারলহূহ ১ 

ঘাহার। প্রতিক্ষণই স্্ীপু পু, 

ও ইন্ড্রিয়ের দাস হইয়া ক্ষুদ্র "অহং' গঞ্ডির নকধা পা ডি 

মারামারি করিতেছেন_তাহারা। ভীাহারা বানা 

দাস ও মায়ায় অভিভূত হওয়ার--শান্তিমাণী 

আবিষ্কার করিতে পারেন না, অপরকোর দেখ ইদ 

চালিত করিতে সমর্থ হন না! অতনু, এই দম 

অন্ধ কর্ণধারগণের তরণীতে উঠিলে যে দিশাহারা হঠয 

'নাঝ দরিয়ায়' ডুবিয়া মরিতে হইবে, তাহাতে হা, 
সন্দেহকি? শ্রুতি তাই বলিভোছেন; 

"অবিগ্যায়ামন্তারে বন্ধমান। 

*.. স্বয়ন্ধীরা, পঞ্ডিতম্নন্তানান! 

দন্্রমামাণাঃ পরিযন্তি মা - 

অন্ধেনৈব নীয়মাম] যথা? 07 



৪৪ শ্ীরামকফ্চচন্দ্রিকা 

_অর্থাৎ অবিবেকরূপ অবিগ্ার অভ্যন্তরে অবস্থিত 

হইয়াও যাহারা আপনারাই আপনাদিগকে ধীর ও 

প'গুত বলিয়া মনে করে,_সেঠ বক্রগতি মুঢ় ব্যক্তিগণ 
অন্ধ পরিচালিত অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, 

_মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কবির দাসও এতাদ 

সম্বন্ধে বলিয়াছেন-- 

“যাকো গুরু হ্যায় আধারা, চেল। কাহ। করায়। 

আনবো অঙ্গে ঠৈলিয়া, (দোউ কূপ, পরায় ॥” * 

অর্থাৎ গুরই যাহাদিগের অন্ধ, তাহার শিষ্যের| 

কি করিবে অন্ধকর্তৃক চালিত হইয়া উভয়েই কুপে 
পঠিত হয়। 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকুষ্ণজদেব এ সম্বন্ধে একটি গল্প 

বলিতেন”-জনৈক সভাপগ্ডিত ব্রহ্মজ্জের ভান করিয়া 
কোন রাজার নিকট শান্ত্রবাখা। করিতেন। একদিন 

রাজ তাহাকে বলিলেন-_-“আপনি ব্রন্মক্ক ও শাঙ্তদ্রস্ট। 

এবং আমি আপনার শিষ্যতুল্য ৮এক্সণ্, আপনি 

'অথব। বলিরাছেন_ 

“অন্ধ! গুরু অদ্গে চেলা,। 

দেনে। নরকূমে ঠেলাম্ ঠেলা 1” 



জ্ীরামকষ্চক্ত্রিকা ৪ 

আমার আত্মদর্শনের পথ প্রদর্শন করুন| রাজ! 

সামান্য দান্তিক ছিলেন, তাই বলিলেন-_“এক সপ্তীতহর 

মধ্যে ইহার মিমাংস। করিয়া না দিলে__আপনাব 

মৃত্যুদণ্ড হইবে । পণ্ডিত ভাবিয়াই অস্থির। তিনি 

অর্থোপার্জনের জন্য শান্ত্রপাঠ করেন,_পরমার্থের সন্ধান 

কখন করেনও না_জানেনও না ; কাজেই বাটী ফিরিয়! 

দারুণ চিন্তায় কঙ্কালসার হইতে লাগিলেন । ক্রমে ছয় 

দিন অতীত এবং , নির্দিষ্ট দিন সমাগত হইল, ব্রাঙ্গণ « 

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । ইত্যবসব্ে 

তাহার এক বিদ্ষী কণ্ঠা পিতার অবস্থা দেখিয়া ক'রশ 

জিজ্ঞাসায় সমস্ত অবগত হইল এবং পিতাকে বলিল-- 

চিন্তা করিবেন না, আমি ইহার সমাধান করিফ। 

দিব।” ** পরদিন প্রাতে নিদ্দিষ্ট সময়ে মেয়েটি 

পিতার সহিত রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া "ম্বয় 

মিমাংসার সমাধান করিবে?-ইহা নিবেদন করিল । 

রাজ। শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বালিকার আদেশমা* 

কাধ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। তৎপরে, বালিক'? 

নির্দেশানুমারে ত্রাঙ্ণণ ও রাজা উভয়াকেই ছুইটি 

ভিন্ন ভিন্ন স্তস্তে রঙ্জুদ্ধার। বন্ধন করা হইলে- বালিক। 

পরস্পরকে পরম্পরের বন্ধন মুক্ত করিতে বলিল ;- 



৪৬ শ্তীরামকষ্চচত্দ্িকা। 

কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব % র'জ। ও ব্রাহ্মণ উভয়েই 

এই বাক্য অসম্ভব বলিয়া প্রতিবাদ করিলেন। 

ওখন বালিক। হাসিতে ভাসিত বধলিল-_'হে রাজন্। 

আপনার আত্মদর্শনের পথ-প্রদর্শন সম্বন্ধেও ঠিক 
এইরূপ । পিতা আমার বিবয়'নক্ত-বাসনার দাস ও 

বদ্ধ, আর আপনিও তদনুরূপ 7৮ সুতরাং বদ্ধ কখনও 
বের বন্ধন মে'চন করিতে পারে না। আপনার 
বচ্জ-লন্ব৭ খুলিন্ছে 'যরূপ মুক্ত একজন তভুতীয় ব্যক্তির 

এই 'ভববন্ধন মোচন করিতেও সেরূপ মুক্ত 

একজন তীয় ব্যক্তির সাভাযা সাপেক্ষ ॥ বাস্তবিক- 

হানি ভ্ভঞানসম্পন্ন, তিনিই যথার্থ মপরের অজ্ঞানান্ধকার 

দূরীকরণে সমর্থ । আই পল হই যাছে 

বাধন বাহার পায়েল উষন্ 

£সইত তন্ধ আন্ধক [7 | 

ুন্দী পেত বাসনার দাস 

সংসারের এই কারাগারে ॥ 

জ্ঞানের আলো। পায়ন। যে'জন, 

খুলতে নারে সত নয়ন, 

ধর সদগ্ুরুর চরণ, 

অনায়াপে বাবে তরে ॥ 



শ্রারামক্ষ্চত্্রিক! €৭+ 

বদ্ধ থাকে বদ্ধ মতন, 

সাধ্য কি তার খুল্তে বাধন ? 

(সে) আপনি মাজে পরকে মজায়, 
জন্মমৃত্যুর ঘোর আধারে 

“গুরু শব্দের বিশ্লেষণ করিলে দখা যায় 

শব্দে অন্ধকার এবং "রু শব্দে জ্যোতি”বঘর্থাৎ যিনি 

অন্ধকারে আলোক সম্পাতে পথপ্রদশন করিতে পাল 

ভিনিই যথার্থ গুরু.। এরপ ব্রন্ষম্জ ও শিবাকে অভয়দান 

কারী সদগুরুর আশ্ররে মুক্তি লাভ করাই নান্মষাজীব্নেপ 

চরম লক্ষ্য, এ অভিপ্রায়ে দংসার-ভাগবিদগ্ধ মানবের 

দুঃখে বিগলিতচিত্ত আচায্যচদেব মকলকে যথার্থ শান্তি 

অধিকারী করিবার জন্য খলিতেছডেন_সন্তাপসংস্যতি 

হরং ভজ রামকুষ্ং |” _রীমক্রষ অর্থাৎ ঘি 

“লা” বা দ্বৈতজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া “এ, পুর্ণাশন্দ প্রদণে 

পরেন ও “কুষ্ণত অর্থ।ৎশাধাত্সিক, আধিটৈবিক “ 

আধ্রিভীতিক--এই ত্রিবিধ ছুখ বা হাপকে 'আকধণ' 

করিয়া শাশ্বত শাস্তি প্রদান করেন, সেই যুগজ্যেতি- 

স্তম্ত এবং “সংস্ততি-মর্থাৎ সংসার ব| গমনাগমন- 
বন্থণার উচ্ছেদসাধনকারী ভগবান শ্ীরামকৃষ্ণ্কে ভজন; 

তশয় নিশ্মলচরিত্র শ্রবণ, মনন ও 
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নিদিধ্যাসন দ্বারা স্বীয় রজস্তমোভাবক দ্বিখণ্ডিত করিয়। 

সত্ত্ময়-বিগ্রহ শ্ত্রীপ্রীরামকৃষ্জদেবের  শুদ্ধসত্বগুণছায়।য় 

আপনাকে পবিত্র ও মুক্তাত্বা করি" তুল। 

এক্ষণে কথা হইতেছে ভজনাই পা করিব কেন এবং 

ক'হারাই বা ভজন করে? তছুৃত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 

গীতায়ঙ্গবলিতেছেন-- 

“দৈবী হোষা গুণময়ী মম ম'য়। ছুরত্যয়। 

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 

গীতা । ৭অঃ ১৪) 

অর্থাৎ_--এই দৈবী '৪ গ্ণময়ী--আমাঁর মায় ছুরতি- 

ক্রমণ'য়! ; যাহারা জামাকে আশ্রয় করে, তাহারা 
এই গায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে । 

_-এতছ'রা “কেন আমরা ভজন! করিব" ইহার উত্তর 

এইরূপে সপ্রমাণিভ হইতেছে যে--সংসারার্ঘেই “মায়া 

এবং 'সংসার অতিক্রম অর্থে ইমায়াপাশ হইতে 

অব্যাহতি লাভকরা ১ স্বতরাং মায়া ধার, সেই 

ম'য়াপীশ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য 

সিদ্ধ হইবে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভজন করার 

সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা আছে । 
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তৎপর বলা হইয়াছে-ভগবানের ভজনা কারে 

কাহারা ? ইহার উত্তরেও শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন- 

চতুর্বিবিধ। ভজন্তে মাং জনাঃ স্থকতিনো ইর্জজুন 

আর্তো জিজ্ঞান্তরর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ রি ১৬ 

_-অর্থাৎ হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ অজ্জন । আন্ত (পীড়িত) 
জিজ্ঞাস, ধনার্থা ও জ্ঞানী--এই চারি প্রকার পুণ্যাত্ব। 
ন্ক্তিগণ আমাকে ভজন। করেন | ক এবং 

“ষেষাং ত্বস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকম্মণাম্ 
তে দ্বন্বমৌহনির্্ম,স্ত1 ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥৮ ২৮ 
অর্থাৎ--ঘে সকল পবিভ্রকম্মা ব্যক্তির পাপ বিনষ্ট 

হয়, সেই সকল দৃঢব্রত (মহাত্মাগণ) দ্বন্বথমোহবিনিম্ষুক্তি 
৫৪ ৪195 ভজনা করেন। 

*«  আচাধ্যদেব আপ্তাদির পরিচন্ে- ঘ্--ভাযো | ধ্ি লয়াছেন-- 

"অঃ. আন্িপরিগৃহীতত্তক্করব্যাদ্বরোগাদিনাভিকত আপনে! 
জিজ্ঞান্থভগবত্ততু১ জ্ঞাতুমিচ্ছতি বোহর্থাথী ধনকামো জ্ঞানী 

বিষেশন্তত্ববিচ্চ 1৮ অর্থাৎ তঙ্কর, রোগ ও ব্যাহাদি হিংস্র 
ন্বদ্বাবা যে নিপীড়িত, ভগবত্তত্ব জানিতে যে ইশুক, ধনকামী 
২ এবং বিষ্ণুর তত্ববিৎ জ্ঞানী যেও হাহারাই আমাকে উজন। 
₹:--বিপদ--ছুঃখ ও মায়া গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবপ জন্য | 

পষ্ 

3 
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অতএব (দেখা যাইতেছে যে--শাহারা যথার্থ জ্ঞানী, 

পবিত্রকম্মা, মেহনিম্মুক্ত এব: ভগবদৃতত্ব জানিতে 
মাগ্রহবান্, তাহারাই ভগবানের শরণাপন্ন হইয়৷ 
ভাহার কুপা প্রাথনা করেন--জন্মমৃত্যুরূপ নরকযন্ত্রনা 

হতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য | 

শিষ্য আগুরুদেবের এবন্প্রকাব বাক্য শ্রবণ করিয়। 

সন্দিপ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল-গুরো ! এক্ষণে 

বলুন, ভগবানকে ভজন করিবার উপদেশ প্রদান 

না করিয়া শ্রীমং আচাধ্যদে-'ভজ রামকৃষ্ঞং 

শ্রাশ্রারামকৃষ্ণ-দেবকে ভজনা কর ৮-এইবরূপ বাক্য 
প্রয়োগ করিলেন কেন ; শ্রীঞরামকুঞ্জদেবের ভজলায় 

সার্থকত। কি? 

শিবেযর এইরূপ বাক্য শুনিয়া শ্রামৎ আচাধ্যদের 

তাহার ভ্রান্ত ধারণা ও অভন্ঞা বিদূরিত করিবার 
ভন্য ধলিলেন_-বৎস! শ্রবণ কর। তুমি যাহাকে 

হয়ত মনুষ্যবুদ্ধিতি আমাদিগেরই মত একজন 

বলিয়। ভ্রান্ত অনুমান করিতেছ, বস্ততঃ তিনি তাহা 

ন'ন। উনবিংশ শতাব্দীর ঘোর ধর্ম্র-বিপ্লবের অবসান 

কলে তিনি-্যদ। যদা হি ধশ্মস্য-_--- সম্ভবাদি। 

যুগে বুগে ৮এই ভগবছ্াক্য সার্থককরণে- হবয়ং 

এ 
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পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।  শ্রীনন্ভাগবতকাখ 

[যেরূপ বলিয়াছেন-_-“এতেচাংশকলাপুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগনান 
প্য়ং1”__অর্থাৎ অপরাপর অবতারগণ সেই পুর্ণব্রক্ম- 

সনাতনের এক একটি অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 

কিন্ত- বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণূপে, অর্থাৎ ন্যয়: পরব্রহ্ময 

দীবহুঃখে বিগলিত হইয়া পুর্ণাবতারস্বরূপে জগ 
আসিয়াছিলেন। % হে শিব্য! ভগবান শ্রীশ্রীবাদ- 

কষ্চদেবের আগমন-রহস্য সম্বন্ধে যদি ভুমি বিচ 
পূর্বক অন্বেষণ কর-_দেখিবে,_গীতোক্ত ধশ্মনংস্্ পিং 

* পরমেশ্বর নিতোশ্বর-ধম্মাম্মবিবঞ্জিত হইয়া (2 

এরুলোকে এমান্ট্ধীং তশ্মাশ্রিত্যা জন্ম গ্রহণ করিতে গান, 

হাভারই প্রমাণস্বরূপে ইীরুষ্ বলিয়াছেন 

“অজোহপি সন্গব্যয়াস্মা ইতানামীশ্বরোত দি সন 

প্রকৃতিং হ্থামধিষ্টায় সগ্বম্যান্্মারযঘা ৪? 
গীত; ৪ "অঃ ৬ 

, অথাৎ আমি (পরমান্ম। ) জন্মহীন, অবিনাশীম্বভাব এ 

$তগণের ঈশ্বর হইয়া নিন্প্ররূতিকে বশীভৃত্ কবিয। 

বাত্মমায়ার বশে জন্মগ্রভণ করিয়। থাকি ! দেহব'ন্হইৰ বাম 

জাতইব 1 



৫২ শ্রীরামকষ্চজ্জরিকা 

নার্থায় সম্তভতামি যুগে যুগেপাক্যের সার্থকতায়-- 

নৃতন কোন ধর্মসংস্থাপন তিনি কবিয়া যান্ নাই, পরস্থ 
করিয়াছিলেন তিনি--“সল্লধন্মসমন্য় 0 

কেবল ধর্্মসংস্থাপন-সঙ্কীর্ণতার গণ্ডিমধো পরি- 

গণিত হয়; কিন্ত, ভগবান শ্রীরামকুষ্জদেব করিয়া- 

ছিলেন-_ধর্মমসমন্বয়'_বিরাটভাবে,যাহা কোন যুগে 

কোন অবতার-মহাপুরুষ, এমন কি স্বয়ং ভগবান 
শ্লীকৃষ্ণও করিয়া গিয়াছেন বলিয় মনে হয় নাই। 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন যেন-_মীন, কুম্ম, বরাত, 
নরসিংহ, বাঁমন, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর ও আ্রীচৈতন্য 

প্রভৃতি অবতারগণের মূর্ত সমচ্টিবিগ্রহ ! উহারা 

আসিয়ান্িলেন শ্রীভগবানের অংশরূপে, অর্থাৎ ব্যষ্টি 
হইয়া * কিন্তু ভগবান শ্রীরামকুঞ্কদেব আসিয়াছিলন 

সকলের সমষ্টিরপেবিরাট ভাবে; সেজন্য তিনি 

লোক শিক্ষাকল্পে সাধন করিয়াছিলেন সকল ধর্মই 1 
কি ইস্লামধন্মম, কি ঝুষ্টধন্ম, বি গুরু নানক প্রবন্তিত 

ধর্ম) কি তত্র, কি শৈব ও কি বেদাস্তের অদ্বৈত 

সাধন ; কোন-__সাধনই করিতে তিনি বাকি রাখেন 

নাই ;-সকল ধন্ম সাধন দ্বার একই সত্যে ( একমেব1৮ 
দ্বিতীয়) উপনীত হইয়া--সর্ববোপলব্ষধির ফলম্বরনূপ 



শগাপান হ্রাশাবমকুন দর 
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তিনি প্রচার করিয়া গেলেন--ণ্ষভ মত তত 

পথ” * শ্রীমৎ আচাধ্যদেব এজন্যই তদীয় স্তোতে 

নূলিয়াছেন-_ 

“সত্যবোধতয়। সাঙ্গান্ সর্বব ধন্মান্ সমাচিরন্। 
বন্মমাত্রস্ত সত্যং বৈ বেন সম্যক্ স্রনিশ্চিতম্ 0৮৪ ॥ 

যথা নিরমে সকল ধন্ম আচরণ করিয়া তিন 
বুঝিয়াছিলেন_-সকল ধন্মই সত্য,-কোনটিই মিথা। 

নয়। এঞন্য তিনি বলিতেন_্যে যাহার ধন্য 

রত থাকিয়া সতভ্যোপলদ্ধি কর,-কাহাকেও অপরের 

দ্বারে যাইতে হইবে নাঃ কারমনোবাকো হয কোন 

বন্ম আচরণ করিলেই-সেই একই সতো উপনীত 

“থে যথা মাং প্রণপান্তে হাহ স্তথের ভজানাহ্ম্! 

ধন বক্মাগ্বভন্তে মমি গাছ এত ॥ 

--গ ৩115 অত১১ 

“এম সাংখ্যৎ যোগ: দশ্রুপতিনততং বৈষ্ণবখ্তি, 

প্রতিন্ে প্রস্থানে পরামদমন্ঃ পথামিতি ৯) 

কচীনাৎ বৈচিত্র্যাণ জুকুতিলনানাপথজুষাঃ - 

নণাথেকো। গমাস্থমপি পয়সাণবইব ॥ ৭৭ 

--মহিন্ন স্তবঃ 



তি ক্্ীরামকুষ্ণচস্দ্রিক। 

হইতে পারিবে । তাহার জীবনেও তাই দেখা বার 

“যৈ মঁতৈরধীর্মিকা যন্মিন্ ধশ্মনার্ণে ব্যবস্থিতাঃ 
তেষাং তন্মতমাদৃত্য ভক্তিস্তত্র দুটীকৃতা। 
:প্রাৎসাহিতা বথান্যায়ং যেন ৎ সাঁধনে্বপি 1৭11” 

_ত্তোত্রম। 

তৎপরে-ন্প্রদায়বিহীনো নঃসন্প্রদায়ংন নিন্বতি? 
_-কোন সম্প্রদার্ভূক্ত তিনি “ছালেন না, বা কোন 

সম্প্রদায়কে তিনি নিশ্দা করিতেন ন। প্রস্তাব সিব্বধন্ম 
প্রণেনভারং”--সকল বর্মেরই নেত'ম্বরূপ হইয়াযাহাঁকে 

শে পথে চালিত করিলে-তাহ।র ভক্তি বিশ্বাস বদ্ধিত 
হর! “শ্রেয়? লাভ £ইবে, তাহাকে সেই পথেই চালিত 

কনর! বা চালিত হইত উৎসাহিত করিতেন! পুথক্ 

পথ লা অংশাংশরূপ ধর্মের সমন্বয়-সাধন করিয়। 

শাস্তুবিকই-_সমন্বর'চাধা ও পর্ণ ভগবানরূপে তিশি_- 
ষুগের প্রয়োজন শম্ঠসারে জন্মগ্রহণ করিয়া আর্াক্ষে« 

ভারতভুমিকে চিরপবিব্র করিয়া গিয়াছেন ! 

শিবাবতার শামং স্বামী বিবেকানন্দজী বলিতেন-_ 

“৪রে | শ্রীশ্রীঠাকরকে আমি রাম, কৃষ্ঝ, বুদ্ধ এবং 
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চৈতন্য অপেক্ষাও বড় বলে জানি ।”-- ইহা বাস্তবিশ্চ, 

গুরু-ভক্তির আতিশয্যে তিনি বালেন রে কারণ. 
একদেশীভাব তীহার চিরপনিত্র হৃদয়ে কখন ছিল 

ন|। তবে- সর্ববধন্মসমন্য়-রহস্ত্ের বিচার করিল 

নস্তক যে আপন আপনিই নত হইয়। আমলেই 

পুর্ণ-প্রকাশের স্বীকাধো, ইহ। অতীব সহ 

আচার্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী বলিয়াছে*- 

“দদেখ ! যেই রাম যেই কুষ্ণ।ফোেই ইদানীং রানকু ফা 

--কথাটী ভগবান শ্রীরামকঞ্ঞদে যে স্বামীজীতক 

(ন্বামী বিবেকানন্দ ) বার বার বলিয়াছিলেন এ 
আমাদের বলিতেন, তাহা যথার্থই! একই শক্তি 

ধারে বারে আসিতেছে,মান্ খোল বা শরীর 
জবে, যুগান্ুমারে তাহার শভ্িি্বিকতশর€ তারতাম। 

৩ পাপী ছে: | গু] 

হইয়া থাকে এবং একই শক্তি বার বার আনলে ৪ 

ইদানাং শ্রীত্রীরামকষ্তাবতার যথাথই অক্হ [এমনটি 

আর কখনও আসেন নাই । পুব্বপুবব অব ত'রগণ--তসই 

পরব্রন্মের অংশরূপে অবতীণ হইয়াছিতলন,ইদানী 

, সমন্বয়াচাধা শ্রীত্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্ত-সকলের সমগ্রি 
রূপে “পুর্ণ হইয়াই আসিয়াছিলেন । ** % « শামি যখ 

শ্রীরামকুঞ্দেবের নিকট প্রথম যাই,-তিনি আগ 



১৪ শ্রীরামকুষ্ণচন্দ্রিকা৷ 

জিহ্বার অঙ্গুলি দিয়া ইষ্টমন্ত্র লিখিয়। দিলেন এবং বুকে 
হাত দিরা কুগ্ুলিণীশক্তি জাগ্রত করিয়া দিলেন ; 

তারপর- আমি কত কি সব রূপ দেখিতে লাগিলাম ৷ 

শ্রীরামকৃষ্চদেব আমাকে বলিযাছিলেন--'যখন য' 

দেখ বি১এখানে সব বল্বি।--গামিও তাই করিভাম। 

“একদিন এক ভূত দর্শন হইল! দেখিলাম 

আমি যেন আম।র শরীর হাতে বাহির হইয়া অনন্ত 

আাকাশের উপর বিরাট শুন্ের গধা দিয়া একটি স্থটনে 

আসিয়া পড়িলাম। দেখি-_দেখানে এক অপুবব 

জ্যোভিন্ময় প্রামার ! আম তাহাতে প্রবেশ করিয়া 

যাহা দেখিলাম, ভাহাতে আতুহারা হইয়া গেলাম । 

দেখিলান- সেই বিরাট হন্ম্যের অগ্তরে- চতুর্দিকে মীন, 
কৃম্ম, বরাহ, নুপিংহ, বামন, র'ম, পরশুরাম, কৃষ্ণ, 

বলরাম, বুদ্ধ, শঙ্কর, ঈশা, মহম্মদ ও চৈতন্য-_ প্রভৃতি 

সুগংচাধ্যগণের অপুবব বেদীমকল আলোকে মগ্ডিত 
হইয়া রহিয়াছে । সকলেই ঘে বাহার আসনে উপবিষ্ট 

এব নধ্যস্থানে দেখিলাম শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্জদেবকে ; 

_তিনি জ্যোতিন্নয় মুক্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন ! 
তাহারপর দেখি-সকল অবতারই এক এক করিয়া 

স্ 

তাহার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ) শরীরে প্রবিষ্ট হইয়] 
প্রা 
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গেলেন ।--তৎক্ষণাৎ আমার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল»-লড 

আনন্দে তাহার পরদিন শ্রীশ্রীরানকৃঞ্চদেবের নিকটে এ 

ভুত দর্শনের কথা যথাযথ বলিলাম । সে সময়ে তন 
দক্ষণেশ্বরে থাকেন । তিনি দর্শনের কথা শুনিয 
বলিলেন_ঠিকই দেখেছিস! তোর বৈকুগদশল 

হয়েছিল” দশনের থাক্ পার হায়ে এখন হতে কই 

আখণ্ডের ঘরে গেলি। * এই দর্শন আমার 
প্রত্যক্ষ ৮-ভগপান আ্ীশ্রারামকৃষ্ধদের এবার এব 

5ইয়াই আসিয়াছিলেন ।” 

আচাধ্যদেব শিষ্যকে বলিলেন বৎস ! ব্বামীজা। 
মহারাজ উক্ত দিব্যদশনের পরেই- উহার সেই চি, 
প্রসিদ্ধ “অবতার স্তোত্র” রচনা করিয়াছিলেন এলং 
ভাহাতে আঞীরামকৃষ্ধদেবকেন'সকল হইতে আভিন 

ও সকলের সনষ্টি ঝ পুণ*-এই ভাবটা দেখাইয় 
গয়াছেন ও ভগবান আন্রীরামকৃষ্কদেবের 'পরাব্তারজে? 

চিরবিশ্বাসবান হইউরা গাহিয়াছেন 
“যং ব্রশ্মাবিষ্ণ,গিরিশশ্চ দেবাঃ 

ধ্যায়ন্তি গারস্তি নমন্তি শিতাৎ। 

তৈঃ প্রাথিতস্তস্য পিরাবভাঢরী 
দিধাভধারী ভুবি রামকুষ ॥" 
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_-অর্থাৎ ষাহাকে আরাধাজ্ঞণুন স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ ও 
মহেশ্বরণ নিরস্তর ধ্যান, নমক্কার এবং জ্তরতিগানে 

বন্দিত করেন, তিনিই (সকলের ) প্রার্থনা :পুরণের 

জন্য দ্বিভুজধারী শ্রীরামকুষ্ষদেবরূতপে জগতে পুর্ণাবতার 

অবতীর্ণ হইয়াছেন । পরমদ্রষ্টী শাচার্য্য গ্রীমৎ স্বামী 

বিবেকানন্দজীও তাহাকে প্রণাম নান্ত্রে বলিয়াছেন-_ 

“স্থাপ্কার চ ধন্মন্য অল্রধন্মক্ষক্ষপি০ণ £ 

“অবতারবরিষ্ঠীয়” রামকুষ্গার তে নম ॥” 

হে শিষ্য! ক্রমে সকল বিবয়ই জানিতে এবং 

বুঝিতে পারিবে ৯-তবে ভগবান আ্রীঞ্রীরামকৃফ্চদেব 

যে পুর্ণব্রক্ম স্বয়ং_শশ্বল্লীলাবিলাসেন' (নিত্য লীলা- 

রূপে ) ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছালেন, তদ্দিষয়ে যেন 

তোমার সন্দেহ উপস্থিত না ভয় । তাহার অলৌকিক 

পুণ্য-চরিত শ্রবণ, মনন ও পান কর, নর্বহ্ঃ$খ হইতে 

মুক্ত হইবে । 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

এক্ষণে সংসাররূপ অগ্নিকৃণ্ড হইতে আত্মবিদ্মুত 

[মাহপ্রাপ্ত শিষ্যকে রক্ষা! করিবার জন্য, জ্বানস্কুশ 

আঘাতে তাহার চেতন প্রবুদ্ধ করিয়া বলিতেছেন 

ভুর্ববার-ঘোঁর-ভবদাববিদ্যহামানো 

জঙ্গম্যমে মলিনবাসনয়াহস্থখ কত | 

নীচাশ্রয়ং কথমহো যদি শান্তিকামঃ 

সন্তাপ-সংস্যাতহরং ভজ রামকুষ ॥ ২ ॥ 

অন্বয় । অহো (বিস্ময়ে) কথং (কিং কারণ?) 
ত্র্বার-ঘোর-ভাবদাব-বিদহামানত (ছুযখেন বারযিত্ 

শক্যেন ভীষণেন চ জন্মপ্রবাহস্বরূপেণ স্বয়মুখিতবন- 

বহিনা বিশেষেণ দহামানঃ সন্) স্বখাত্তো ( দাহশমন- 

প্নপমথখমীপ্স,$) (যদ্ধা) অস্ুখাপ্তৈ (ভূয়োছ্ঃখলক্ধয়ে 
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নিতান্তাল্সস্থখপ্রাপ্তয়ে বা) মলিনবাসনয়া (তমোগুণ- 

প্রধানেক্দ্রিয়-মুখভোগবাসনয়া ) দীচাশ্রয়ং ( দেহে" 

ডিয়াস্তনিত্যবস্ত,নাং আশ্রয়ং অদ্যাধ্যাসবশেন অহং 

মমেত্যাকারমিথ্যাজ্ভানং  পুনঃপুণরাশ্রয়সে ; অথব। 

_-পাতগুলোক্ত- -অধিদ্যান্মিত'বাগদ্ধেষাভিনিবেশরূপ 

ক্রি্টবৃত্তিনামা শ্রয়ঃ--নীচাশ্রর) জঙ্গম্যসে (অসকৃদ্ 
আাশ্রয়সে ?)--যদি শাস্তিকাহ: ( বিষয়লালসাস্তরি- 

ন্দ্রিরং_বিষয়েভো নিগ্রহীতুকামোইসি।  (তদ1) 

সম্তাপ-সন্যতি-হরং রামকুঞ্তং ভজ ( একান্ততয়! 

তদগ্চণশ্রবণ-বিচারণ-ইদমলসত্তৃনয় বিগ্রহ  প্রত্যয়ৈকতা- 

নতযা সমুপস্ল ). 

অর্থ। সংসারর্ূপ প্রচণ্ত-দ'বানলপ্রবাহে নিরন্তর 
দগ্ধ হইয়া, ক্ণিক সাংনারিক মুখ, স্খ কেন ?- 

অশ্তগ (ছুঃখ )লাভ করিবার ইচ্ডায় বাসনাবদ্ধ হইয়া 
__এই জন্নমৃত্যুপ্রহেলিকার লীল।ভূমি- সংসারে যাওয়। 

আসা করিতেছ । বড় আশ্চধ্যের পিষয়”ন্বয়ং আত্ম 

স্বরূপ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তভাব হইয়া কেন তুমি অজ্ঞানরূপ 

বন্ধনাকে বরণ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া আছ? যদ্যপি 

( এই সমস্ত জানিয়া) প্রকৃত শান্তি পাইবার বাসনা 
কর, তবে_ সর্বছু'খসারী _সংসার-গমনাগমনবিনাশী-- 
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্ীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যচরিত শ্রবণ -_মনন ও নির্দ- 
ধ্যাসন দ্বার স্বীয় জীবন গঠন ও শান্তিময় করিয়া তুল: 

দীপিকা । (১) দুল্লার তঘার -অর্থাৎ দুমিবার, পু 

যাহাকে অতিক্রম করিতে অতিশয় ক্লেশ অন্ুনব 

করিতে হয়-__তাহ1। * * মানুষ ইচ্ছা করিলেই এট 
জাগতিক ছুঃখকষ্টের নিবৃত্তিসাধন করিতে পারে ন'- 

যতক্ষণ না সে তাহার বাসনার চির উচ্জেদসাধন করিতত 

পারিতোছে। পূর্বজন্মজাভ সংক্গীররাশি--এইজনুনু 
মানবের স্ব স্ব স্বভাবরূপে পরিণত হইয়!-_-প্রকৃতিবশে 

তাহাদের কন্ম করায়। (ক) হয়ত বোঝে এজগং 

তাহাদের ভ্রান্তির ফল ও ছুঃখদায়কম ত্র-কিস্ত তথাপি 

তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। উদ্ যেরপ--কন্টক 

তাহাকে রুধিরাপ্ুত করিয়! যন্ত্রণা! দেয়'_জানিয়'ও 

কণ্টকাহারকেই পরম তৃপ্তিকর বলিয়া মনে করে,_-সংসারী 
নানবও সেরূপ প্রতিপদে শোকতাপাদির তীক্ষাঘাং 

পাইয়াও সংসারকে রমণীয় জানকরে । ইহাতে তাহার 

হ্বভাবই প্রবল ;_স্বভাবই তাহাকে যন্ত্রের ন্যায় চালিত 

করিয়। মোহিত করে । সুতরাং, উক্ত স্বভাবকে বশীভূত 
শশ্পীনপশ শী তিশা ০ ৩৩৩৩ ৯ শিট সী শা? শসা 

" (ক) প্প্রকতে ক্রিয়মানানি বস্্রার্ঢাশি যায়য়া |” 
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করিতে হইলে যত্ব ও সাধন আবশ্যক এবং বহুজন্ম 
সাধনার ফলে--তবে যদি এই বলনা বা সংসারবৃত্তিকে 

দমনকরা যাইতে পারে ! বাসনার এই ছৃর্দিমশীয় বৃত্তিকে 

লক্ষ্য করিয়াই বল। হইয়াছে--ছুল্বার' ও তৎপরে 

_-'€ঘোর'-অর্থাংঅতীব তীষণ। বাস্তবিক মনের 

বৃন্ত এতই চঞ্চল যে_নিমেষমধ্যে সে চতুর্দশভুবন 

ঘুরিরা আসিতে পারে। (১) 

মন লইয়াই সংসার,-মনেব চালনাতেই ইন্দ্রিয়গণ 

সাংস।রিক ভোগা বন্তুচরুকে গ্রহশ করিয়া থাকে । এই 

(১) শ্রমৎ স্বানী 'অভেদানন্দজী তাহার, '৪11- 

[070৬19089+ নামক পুস্তকের ৪২ পষ্ঠায় মনের গতি সন্ধঙ্থে 

ৰলিতেছেন-“ড০ চ০আ 61106 11011) 15 079 18856950 

0178176 170 1006 0110, 61009020150 09919 88691 

(118,1) 91001706179 97 815 00119] ০0170:8706 01196920514 

07) 6178 7010%5109,1 1)18109. * * 11০৪ 0297 9107 ৮49,0 

79801590000 901091)6 01 9 1076:9 11101) 1৭ 08009716 

01 098,015 0000১8]0 01 61111101005 01 ৬1107861078 

1] 2 59001102180 1 ০ 900 60 01019 1099, (1). 

(109 ০109165-01 01)859 ৬11078010105 13890891190 15 

01)9117%07016, ৬০ 8৪০ 8%৪1]% 82)000£1) (139 

60056160095 006 8 211019 80০9৮ 009 ৪97৮1. 

1] %]) 10101095110] 0ি9061000£ 610)9,১-অথাথ যদি 
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ভোগভূমি সংসারমরীচিকার মত জাল পাতিয়া প্রথম 
অমৃতের ছায়। দেখাইয়া জীবগণকে মোহিত কক্ব, 

কিন্ত পরিশেবে ছুঃখজ্বালার অনল জ্বালিয়া সকলাক 

দগ্ধ করিতে থাকে । সংসারের এই এববকুস্ত: 

পয়োমুখম্ঠ_পিশাচী মায়ার জুয়াচুরির জন্যই বল্! 

হইয়াছে--«ঘার। ইহা “ভবদাব এর বিশেষণবাপে 

বাবহ্ৃত। তৎপরে বলা হইতেছে 

0০৩) ভ্বদাব-বিদহ্যামানঃ-অর্থাং সংসারবূপ- 

দাবানল দ্বারা বিদহামান হইয়া * % 1 দাবানলত্থ 

বনাগ্রি। ইহার ম্বধন্ম হইভেছে-__অরণ্যাণীকে ভন্মিভত 

করিয়া জীবজন্তগণের মৃত্যুর কারণ হওয়া, ম্ুতর' 

ইহা অশান্তিকর ব্যতীত মার কি হইতে পারে ? 

আমর! এরূপ কোনও শক্তি জদয়ঙ্গম কারিতে পারি, বাহ প্রা 

সেকেও্ডে সহম্ব টিলিয়ান্বার (১* লক্ষ -১ মোলিয়ান্, ১০ লগ 

িলিয়ান্-১ বিলিয়ান | নিখবর ], ১* লক্ষ বিলিয়ান্- 

টিলিয়ান্ ( শত পরাব্,--অথাৎ ১ রগায়ে ১৮টা শু) বসাইলে 
নাহ হয় তত বার ) স্পন্দন উৎপন্ন করিতে পারে এবং এ 

স্পন্দনগুলির দ্রুতত্ব তাহাদের গতির ক্ষিপ্রতার সহিত সমান 

ভাবে চলে--তবে একটি চিন্তাপ্রবাহ সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশের 

নধ্যেই পৃথিবী বেষ্টন করিতে পারে । 



৬৪ জ্বীরামকষ্চত্দ্িকা। 

এই যে বিরাট জগৎসংসার,-ইহ! আমাদের মনই 

স্থষ্টি করিয়া থাঁকে। যোগবাশিষ্ঠে মহধি বশিষ্ঠদেব 
এই প্রসঙ্গে রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন-_-“মনোহি জগতং 

কর্ত মনো হি পুরুবঃ স্মৃতঃ,”__অর্থাৎ “অনন্ত ভূতসমন্থিত 
চতুর্দশ ভূবনের শ্যপ্টি একমাত্র চিত্তের স্বভাব, চিত্ত 
(নন ) হইতেই ইহার। কল্পিত হঈরা থাকে । 

কামনাই (যাহ! মনেরই বৃত্তি বা কম্পনমাত্র ) 

আমাদের যত অনিষ্টের মূল! কামনার এতটুকু 

অন্কুর থাকিতে--সংসারে জন্মমৃত্যচ্রে আমাদের 

পড়িতেই হইবে । ভাগ করিব --কম্ম করিক--ইত্যাদি 

বাসনা থাকে বলিয়াই--এই হভাগ ও কনম্মভূমিরূপ 

সংসারে আসিয়। সামরা জাগতিক বস্তনিচয় ইন্দ্রিয় 

সাহায্যে ভোগ করিয়া থাকি, কিন্ত-_বস্ততঃ ভোগে 

স্থ তপরের কথা, মন্থুখের বোঝাই চক্ষের জলে 

সববদখ বহন করিয়া থাকি । মহাভারতের কচ ও 

দেবযানী-সংবাদে অথবা প্রজাপতি মন্ত্র উপদেশে 

আমরা পাই 
“ন জাতু কানঃ কীমনামুপভোগেন সাম্যতি | 

হবিব। কৃষ্ণবন্মেবি ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥% 
-- মনু ২1৯০ 
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-_ অর্থাৎ বাসনা কখনও ভোগের দ্বারা নিবৃত্ত হফ 

না ;-অগ্রিতে ঘ্বৃতাহুতি দিলে__নির্বাপিত না হই, 

'াহ? যেরূপ বাড়িতেই থাকে, _ভোগে বাসনাও সেরূপ 

নিবৃত্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাঞ্থই হইয়া থাকে । 

সাধারণতঃ আমরা দেখি, মানু সংসারে কাম, 

ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাংসর্য প্রভৃতির আশ্রয় 

অহরহঃ ব্যতিব্যস্ত হইতেছে ;-্মোহের আবরণে সকল 

বন্্কেই “আমার” করিয়া লওয়ায়-প্রতিনিয়াতই তাহার 

অভাব ও বিনাশে শোক প্রাপ্ধ হইতেছে । তৎপর 

সংসার সুখের স্থান ভ্রমে তাহার লালসায় ছুটিতেছে, 
কিন্ত পদে পদে অস্থুখ ও অশান্তিকেই ভাহার। বরণ 

করিতেছে । মহাত্সা কবির দাস এই ব্রক্মীণ্ডর ভীৰণ্'- 

বর্ধন ও পরিণতি দর্শন করিয়া সেজন্য বলিয়াছেন- 

'চল্তি চক্কি দেখ কর্ দিয়া কবীরা রোব 

দে! পাটন্্কে বিচমে সাবুত গিয়ান্ কোয় ॥” 

_অর্থাৎ এই যে সংসাররূপ যাতা ঘুরিতেছে, 
ঈছ। দেখিয়া পাগল কবির দাস কাদিয়া বলিলেন-- 
'গাহা! একটি জীবও এই পেষণযন্থের ছুই পাটের 

নধ্যে পড়িয়া অক্ষত গেল না|” স্তবাং এই যে 
€ 
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জগতের ছুঃখজ্বালাময় প্রবাহ, ইহার ইঙ্গিতেই-- 
“ভ্ডবদাব” বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে । তৎপরে বলা 

হইতেছে যে_-এই “ভবদাবানলে'_ 

খে) বিদহ্যমানঃ ।-বার'বার বিদগ্ধ হইয়া | 

বাসন। যতদিন থাকে, ততদিন আসা যাওয়। ও ছুঃখবরণ 

থাকেই। পতঙ্গ যেরূপ অগ্নির দাহিকা-শক্তির পুনপুন: 
আস্বাদন (তাপ) পাইয়াও-_-তাহাতে ঝাপ দিয়া জীবন 

বিসর্জন করে, মীমরাও “সরূপ সংসারের কুটিল 
হাস্তরহস্ত অবগত হইয়া পদে পদে তাহার জ্বালায় দগ্ধ 

হইতেছি এবং বাসনাও অতৃপ্ত থাকিয়া যাইতেছে। 
এতদ্সম্বন্ধে আরও বিশদরূপে বুঝাইবার জন্গ। পুনরায় 
বলিতেছেন-_ 

9) স্ুখাটগুয (বা অস্ুখাটপ্তয )1-[ মলিন- 

বাসনয়া1অন্ুখান্ত্যে সুখান্যৈ বা-_মলিনবাসনয়াই 

সুখাপ্ত্যে ]-অর্থাৎ এই ভবদাবে দগ্ধ হইবার সুখ- 

লিপ্নায় কিম্বা অত্য্পম্খ বা ছুঃখ পাইবার কামনায় 

ইত্যাদি । 

এ জগতে মানুষ সুখের জন্য পাগল? অবশ্য 

জাতিগত স্ুখ-_শাশ্বতসুখ বা আনন্দসিন্থুর বিন্দু হইলেও 
_ন্বার্থআবিলতায় আবৃত হওয়ায়__মাত্র ইক্জ্িয় সুখেই 
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ইহার অর্থ পধ্যবসিত হইয়া আছে। ইন্ড্রিয়ন্থখ-_ 
আমিত্বের রঙে রঞ্জিত ৮-আমি ভাল থাকিব” “আদি 
ভাল খাইব_-আমি সুখী হইব, আমার পরিবারবর্গ চ 

নাত্র স্ুখভোগ করিবে ইত্যাদি যে ভাব,তাত! 

্বার্থতুষ্ট। ইহাতে দ্বৈতবুদ্ধি বা ভ্রমকেই মানুষ বরণ 
করিয়া থাকে | 

দ্বৈতবুদ্ধিতে-_-আপনাকে অপর হইতে ভিন্ন ও ভ্রেচ 
বলিয়া মনে হয়, কিন্তু- শাস্ত্রচক্ষে ইহা শুঙ্খলন্মবূপ : 

শাস্্ বলেন_-'তোমার মধ্যে যে অনন্ত সত্তা রহিয়াছেন, 
তাহাই অদৃষ্ঠভাবে বিশ্বের ও চরাচরের মধ্যে অবস্থিত 

_িকমেবাদ্িতীয়ম অর্থাৎ ভূতে ভূতে এক-- 
মদ্বিতীয় নারায়ণই মূর্ত হইয়া রহিয়াছেন।' সববদশ 
প্ামী বিবেকানন্দ এই জন্যই গাহিয়া (গয়াছেন-_ 

_-"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, 

ছাড়ি কোথ। খুঁজিছ ঈশ্বর ? 

জীবে প্রেম করে যেই জন, 

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর 1” 

অতএব কাহাকেও আপন হইতে ভিন্নজ্ঞান করিয়া 

এখলাভে অগ্রসর হইলে তাহ ইক্দ্রিয়িরিভার্থরূপ 
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স্বার্থসুথে পধ্যবসিত হয় এবং এবপ জ্খ বা ছ্ঃখ 

বন্ধনেরই নামাস্তর। উপনিষৎ বলিয়াছেন-__ 

“যো বৈ ভূম! ততসুখং নাল্লে সখমস্তি ৮ 

_মায়াবদ্ধ মান্ুৰ কিন্তু এ অল্প স্থখ বাস্বার্থের 

কুস্তিচক্রেই প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে এবং শাশ্বতস্থুখে 
বঞ্চিত হইয়া অনিতা জাগতিক সুখকেই সর্বস্বজ্ঞান 

করিয়া তত্প্রাণ্তির আশায় অমুল্য মনুষ্য-জীবন উৎসর্গ 

করিতেছে কিন্ত তাহারা ভানে না যে-স্ুখকে 

বরণ করিতে যাইলেই-__তদ্বিপরীত ছুঃখকে তুলিয়া 

লইতে হইবে, কারণ- চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ 
ছুঃখানি চ।”_ অর্থাৎ স্থখ- ও ছুঃখ,_ইহারা চক্রের মত 

পরিবন্তিত হইতেছে । ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব 

বলিয়াছেন--সুখের মুকুট পরিয়া ছুঃখ আসে আবার 

ছুঃখের মুকুট পরিয়া স্রখ আসে, একটিকে রাখিয়। 

অপরটি ভোগ করিব, উহ] হইতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ স্খ__যাহ! ইন্দ্রিয়স্খ, তাহা ক্ষণস্থায়। 
এবং তাহাতে শান্তিহীন জ্বালাই অধিক। আজ 

একজন বিভবশালী মানব,_অভুল এশ্বর্য্যের জন্য 
তিনি নুখী'-কাল হয়ত পথের ভিখারী হইয়! চক্ষের 
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জলে তিনি বক্ষ ভাসাইতেছেন ;--একজন স্ত্রী পুন্র- 

কন্ঠাদি লইয়া আজ সুখের সংসার পাতিয়াছেন--কাল 

হয়ত কালের করালকবলে তাহাদিগকে বিসর্জন দিয়া 

শোকের সাগরে ভাসিতেছেন ! স্ৃতরাং স্বখ বলিতে 

যাহা আমরা বুঝি, তাহা ছুঃখেরই নামান্তর, সেজন্য 
শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজ ন্ত্ুখাপ্তৈ বা সুখাশার পরিবর্তে 
'অন্ুখাপ্তযৈ” বাক্যরূপ অন্কুশাঘাতে আমাদের চেতন! 

উদ্দ্ধ করিতেছেন মাত্র ! 
মুগ বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া সুখ পাইব।র 

আশায় দিশাহারা হইয়। ছুটিয়া যায়_কিন্তু সুখের 
চরমান্ুভব হয় তাহার জীবন সমাপ্তিতে ! মোহ-- 

লোভহত আমরাও সেরূপ ছুটিয়। চলি অনিত্য 

সাংসারিক সুখের জলন্ত দীপশিখায়,.__-আর পদে পদে 

বরণও করিয়া থাকি সেজন্য অসহা জ্বালাময়ী যন্ত্রণা! 

শান্তিশতকে বেশ একটি উপমা আছে, যথা 

“অজানন দহাত্বিং বিশতি শালভোদীপদহনং। 

_ ন মীনোইপি জ্বাত। বৃতবড়িশমশ্নাতি পিশিতং ॥” 

_-অর্থাৎ পতঙ্গ জানে না পুড়িয়া মরার কি 
যন্ত্রণা, সেজন্য সে দীপাগ্রিমধ্যে প্রবেশ করিয়। 



৭9 স্রীরামকৃষ্ণচজ্দ্রিকা 

জীবনাভতি প্রদানকরে ৮-মতসাও জানে না যে 

যে মাংসখণ্ড সে আহার করিতে যাইতেছে, তাহার 

মধ্য মৃত্যু রহিয়াছে” সেজন্য সে বড়িশযুক্ত মাঁংসখগ্ড 
গিলিয়া ফেলে । আমরাও ঠিক এরূপ ভাবাপন্ন ৮ 
স্বখান্বেষণে আনন্দলাভ করিতে যাইয়া ছুঃখকেই 
প্রাতিনিয়ত বরণ করিতেছি । মহাকবি ভারবি তাই 

কিরাতাজ্জনীয়ে বলিয়াছেন-_ 

“শ্বস্ত্বয়া সুখসংবিত্তিঃ স্মরণীয়াধুনাতনী। 

ইতি স্বপ্মোপমান্ মত্বা,কামান্মাগাস্তদঙ্গতাং:” 
১১1১৪ । 

-মাজ যে সুখ অনুভব করিতেছ, কাল আর 

তাহার অনুভব থাকে না »এতদ্রর্শনে বাসনার বিষয়ে 

গানন্দকে স্বপ্নসদৃশ জানিয়া--কখনও তাহাদের বশীভূত 

হইবে না। 

-কিন্তং তাহা শুনে কে? সুখের পরিচ্ছদ 

আস্রথখলাভ কামনায় আমরা 

ডে) সলিনবাসনক্স। ॥-ইন্দড্রিয়েরে ভোগ শু 

্ন্মমৃত্যুরূপ ছঃখদায়ক কামনায়, অথবা তমোগ্ণপ্রধান 

ইন্দ্িয়স্রখভোগবাসনায়--ইত্যাদি । * * পণ্ডিতগণ দুই 
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প্রকার বাসনার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা--শুদ্ধ। 

মলিনা। (১) শশুদ্ধা'-_জন্মমৃত্যু -বিনাশিনী এবং (5) 

'মলিনা,_জন্ম ও সর্বছুঃখের কারণ। -_অর্থাৎ যাহ! 

অজ্ঞানের পরিপুষ্টি ও পুনর্জন্মের বিধান করিয়া 
থাকে, তাহাই “মলিনা" এবং যাহ] পুনর্জন্মের নিমিত্ত 

1 হইয়া ভূষ্টবীজের ন্যায় প্রারদ্ধবশতঃ মানবের 
টিনা কারণ হইয়। তত্বঙ্কান প্রদান করে, তাহাই 

শুদ্ধ বাসন] । 

আচার্ষ্য শ্ীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী বলিয়াছেন--- 

"কাম বা কামন। রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, স্থতরাং তাহ। 

অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাব ও মুক্তিপথের বিষম অন্তরায় 
এই কামন। ব। প্রবৃত্তিই মানুষকে সংসারের দাস 
করে এবং ইহার বশেই মানুষ সু-কু-কশ্মে লিপ্ত হইয়! 

_সদসৎ ফলভোগের জন্য সংসার-প্রহেলিকার পতিত 
হয়। 

“প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইতেছে "স্বভাব হইতে এক, 

ভাব- পূর্রন্সের সংস্কার হইতে । পুর্বজশ্মের সংস্কা 
যথা হয়ত কেহ আত্্ভক্ষণ করিল ও. আতর খাওয়ার 

জন্য তাহার ক্ষণিক আনন্দ সপ্তাত হইল, কিন্ত 

খাইবার বাসন। আর তাহার বিনষ্ট হইল না, একটি 
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সংস্কার রহিয়া গেল। _-এরপ বর্তমান জন্মে যাহ। 

গেোগকরা যায়৮-পরজন্মে ছাপের চিত্রের বা 

১]))/এর ) ম্যায় তাহার সংস্কারটি রহিয়। যায়, এবং 

নতবারই ভোগ করা যাইবে-_ ততবারই সংস্কারের 
এক একটি ছাপ পড়িতে পড়িছে তাহার স্তর প্রস্তুত 

হইবে। 

সকল সংক্কারই পুনরায় ভবিষ্যতে কামনা অর্থাৎ 

বাসনায় পরিণত হয় । বাসনা হইতে সংকল্প আসে 7 

ম্থতরাং সংকল্প যাহার মাছে, সংকল্পের আনুসঙ্গিক 

এ সংঙ্গার বা বাসনাদিও তাহার অন্থগমন করে; 

কাজেই--সংকল্পহীন না হইলে নিবৃত্তি বা শাস্তিলাভ 

অসম্ভব, সেজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে নিবৃত্তিস্ক 

নহাফলাঃ |? 

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন__ 

'প্যায়তে। বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গাস্তেফূপজায়তে। 

সঙ্গাং সংজায়ত্তে কাম কামাৎ ক্রোধোহভিজায়াতে ॥ 

ক্োধাছবতি সম্মোহ্ঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। 
স্মৃতিন্র'শাদ্,দ্িনাশে। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ 

__গ্ীতা। ২য় অঃ ৬২৬৩। 
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অর্থাৎ 

বিষয় ভাবন। 

তাহাতে কামনা 

প্রবাহ রোধিলে 

ক্রোধ উঠে জলে 

মোহ-মোহিনী 

স্মৃতি-শক্তিধারা 

বুদ্ধি বিবেক 

বন্দিনী হয়ে 

রজোগুণোড্ূত 

চঞ্চল সত 

স্বভাব জননী 

কামনা যাহার 
বিচার-কৃপাণে 

শাস্তিছায়াতলে 

সংসার-শৃঙ্খলে 

ছুটি চল বীর 

জাগায় প্রেরণা 

জনমে প্রবাহে, 

গরজি হিল্লোলে 
জাগাইয়। মোহে । 

পদতলে দলে-_ 

হাসি অনুপলে, 

জড়তা শৃঙ্খালে 

নাশে প্রাণ দোহে 

কামন। পিশাচী 

শান্তিধারা মুছি, 

সংস্কার দানি, 

জয়গান গাহে। 

কাটি কাম-মেষ 

করহ গ্ুবেশ, 

ভাঙ কুতুহলে, 

সব্বজয়ী হোয়ে ॥ 

_বাস্তবিক, বিষয় হইতেই আসক্তির উৎপত্তি :-- 
ঞ্মে তাহাতে কামনা এবং কামনা! কোন উপায়ে 

প্রতিহত হইলেই ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধের উদচ্য 
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সদসদ্িচারবুদ্ধির লোপ পায় ও যাবতীয় স্মৃতি সমূলে 
বিনষ্ট হয়ঃ তৎপরে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশে মানুষ 
জীবন্মত--জড়েরতুল্য জীবন যাপন করে ।__এই যে 
পাসনা_যাহাতে মানুষ মনুষ্য হারাইয়া বিস্মৃতির- 
পথে ক্রমাগতই জীবনমৃত্যুচ্জে আবর্তিত হইতে 
থাকে, ইহাই “মলিনা, বাসনা-_সংসারমরিচীকায় 
প্রলুব্ধকারিণী ! 

মলিনার বিপরীতই-_পূর্ক্বে উক্ত হইয়াছে-_নশুদ্ধা' 
41 সদ্বাসনা-_যাহা বিবেকের পুণ্যালোক চির প্রক্ষুটিত 
করিয়া মানবকে 'শান্তিমার্গে প্রধাবিত করে, এবং 
গম্মমৃত্যুর প্রহেলিকাময় যবনিক: অপসারণের জাগ্রত- 
প্ররণা প্রদান পুব্বক তাহাকে ক্রমশই উন্নতির" আোতে 
প্রবাহিত করিয়া থাকে ! এই “সং বাসনাই মুক্তির 
কারণ এবং ইহারই বরণে ভন্মমৃত্যু-যন্ত্রনাদায়িণী 
কামনার উচ্ছেদ সাধন ঘটে ! এক্ষণে অসৎ কামনার 
বিবময় পরিণতির নিন্দাস্থচনার্থেই “মলিনবাসনয়া” 
শব্দ শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে । বশিষ্টদেব বলিয়াছেন__ 

সংকল্প.সংক্ষয়বশাদ্ গলিতে তু চিত্তে। 
সংসারমোহমিহিক1 গলিতা ভবস্তি ॥৮ 

_যোগাবশিষ্ঠ। উৎ প্রঃ_-১৩ 



জ্বীরাসকষ্চজ্দ্রিকা ৭৫ 

_-অর্থাৎ বাসনাক্ষয় হইলে চিত্তের বিকার নষ্ট 

হয় ও তৎক্ষণাৎ সংসারের মোহ-নীহার বিলীন 

হইয়া যায়। তখন শরৎকালের আকাশের ন্যায় 

হৃদয়ে স্বচ্ছ__চিতস্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রন্দ দুষ্ট হন; 

_-কিস্ত মন্দবুদ্ধি মানুষ তাহ] ন। করিয়া__বাসনগকেই 
বদ্ধিতাকারে লাভ করিবার জন্য-_ 

€ে১ নীচাশ্রক্হ ।-_অবিদ্যাধ্যাস বাশে 'আমার-. 

আমার+_এই প্রকার মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা দেছেন্দ্রিয়াদি 

অনিত্যবস্তসকলের পুনঃ পুনঃ আশ্রয় গ্রহণ করিয় 
থাকে ;ঃ অথবা বলা যায়__অবিবেকবশে পাতগ্ুলোক্ত 

অবিদ্যা্মিতা-রাগছেষ-অভিনিবেশরূপ  ক্রিষ্টবৃন্তিসকল 

আশ্রয় করিয়া থাকে । 

প্রথমতঃবল। হইয়াছে-অবিদ্যাধ্যাসব[শ-- 

ইত্যাদি । এক্ষণে অবিদা। ও অধ্যাস কাহাকে 
বলে? অবিদ্যার্থে * দর্শনকার “ন বিদ্যা" অর্থাৎ অজ্ঞান 

বা “মায়া সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন । মাযার 

* পাতঞ্জলের মতের স্বামিশল্যোঃ স্বরূপোপলপিহেত 

অংযোগঃ | তন্য হেতুরবিদ্য1 1” ২৩1২৪ ।-_ অথাত পুরুষ-প্ররূতিএ 
পরস্পর সংযোগই উভয়ের দ্বরূপ ও শক্তি উপলন্ধির ৫ 
এবং সেই সংযোগের হেতুই অবিদা। নামে খাত । 
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অপর নামই ভ্রম। এই ভ্রমেই অধ্যাস বা অধ্যারোপ 

কাধ্যের সার্থকতা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে । বেদাস্তস্ত্রের 
ভাষ্যাবতারনায় “অধ্যাস* নিরয়ার্থে আচার্য শঙ্কর 

বলিতেছেন_ম্মৃতিরপঃ পরন্র পূর্ববদৃষ্টাবভাসঃ।” 
_অর্থা২ৎ অধ্যাস হইতেছে-স্বৃতিরপ (বর্তমান 

সময়ে স্মৃতির বিষয়ীভূত বস্তর সদৃশ ) অন্ত বস্ততে 

(অযোগ্য অধিকরণে ) পুর্বদৃষ্ঠ বস্তর অবভাস বা! 

প্রকাশ । তৎপরে-_ নৈয়াম়িক, বৌদ্ধ ও সাংখ্য-_- 
মতাবলম্বিগণের ভিন্ন ভিন্ন অথ-দেখাইয়া বলিতেছেন 

“তথ। চ লোকেহন্্ভবঃ--শুক্তিকাহি রজতবদবভামতে, 

একশ্চন্দ্র; সদ্বিতীয়বদিতি |৮_-মর্থাৎ লোকমধ্যেও 

সেরূপ অনুভব প্রসিদ্ধ আছে যে-শুক্তি (ঝিনুক) 

রজতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে,-একই চন্দ্র ছুইটির 

ন্যায় প্রতিভাসমান হইতেছে । তাহা হইলে দেখা 

যাইতেছে_ ভ্রমহেতু মিথ্যাজ্ঞানই যথা রজ্জুতে 

সর্পদর্শনই অধ্যাস নামে অভিহিত । এই মিথ্যাজ্ঞান 

জন্য সংসারের যাবতীয় অনিত্য বস্তরকেই আমরা 

নিত্য জ্ঞান করিয়া_“আমার” করিয়া লইতে চেষ্টা 

করি। সামান্য কাচখণ্ড যেরূপ অজ্ঞ বালকের নিকট 

বহুমূল্য মুক্তা বলিয়া প্রতীত ও সমাদৃত হইলেও বয়স্কের 
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নিকট তাহা হেয় ও অকিঞ্চিংকর বলিয়া মনে হয়, 

এই সাংসারিক ইক্দ্রিয়ভোগ্যবস্তরনিচয়ও সেরূপ ভ্রমান্ 

মানবের নিকট মূল্যবান ও আদরণীয় হইলেও-- 
জ্ঞানীর নিকট হেয় ও নীচাশ্রয় বলিয়াই প্রতীত হইয়। 

থাকে। আমরা শাস্্ব পড়িয়া ও সাধুগণমুখে ইহার 

অসারত্ব শুনিয়াও ইহাতে আসক্ত হইতেছি--দেখিয়' 

জ্ভবানবান আচার্যদের তৎসমূহে হেয়জ্ঞান আনরুনর 

জন্য বলিতেছেন--“নিচাশ্রয়ং” | 

দ্বিতীয়তঃ_-মহষি পতঞ্জলি--“অবিদ্যাস্মিতাদি'কে 
নীচাশ্রয় বলিয়। ইঙ্গিত করিয়াছেন,_-কারণ তাহার 

“অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং--”,-অবিদ্বারূপ ক্ষেত্র হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । এই অবিদ্যার জন্যই মানবের 
অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, ছুখকে সুখ একং 
অনাত্বীকে আত্মবোধ হইয়া থাকে। * এবং এই 

বোধের আশ্রয় অতীব হেয়- যেহেতু অনিত্য,_-সেজন্ 

শ্লৌকে বল। হইয়াছে “নীচাশ্রয়ং।” 

১ ঈ ভি “অনিত্যাশুচিছ্ঃ ধানাস্মসথ নিত্যশুচিস্থখাত্ম- 

' খাতিরবিদ্যা |” পাতপ্রল। সা, প1, ৫ 

(২) “তছুষটজ্ঞানম্ |” [ টেোশেষিকদশন ৯অ: ২আঃ ১১7 

অথাৎ ভ্রম বা ছুষ্টজ্ঞানকেই অবিদ্যা বলে। 



৭৮ জ্ীরামকফ্চক্ত্রিকা 

তৃতীয়ত:-_-তাপত্রয় স্রখভোগের প্রতিবন্ধক ভাবিয়া 

_তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষ নানাপ্রকার 
ওষধাদি সেবন করিয়া থাকে, ভাবে-_ওঁষধাদিই 
তাহাকে সাংসারিক যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি দিয়। 

যথার্থ নিরাময়তা বা শাস্তি প্রদান করিতে সক্ষম 

হইবে । কিন্তব-মাত্র নশ্বর শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়। তাহাই শ্ুখলাভের একমাত্র যন্ত্র, যন্ত্রের 

বিকলত্বই ছুঃখের কারণ,_-এইরূপ জ্ঞানকরা। মুঢতা ভিন্ন 
আর কি হইতে পারে? দৈব অথবা প্রাকৃতিক 

উষধাদি শরীরকে নিরাময় কারতে পারে সত্য,--কিন্ত 

সে নিরাময়ত্ব সম্পাদনে শাশ্বত শাস্তিকে লাভকর। যায় 

না। শরীর পাঞ্চভৌতিক ও নশ্বর, জাগতিক বস্তসমূহও 
পরিবর্তনশীল,_স্ুতরাং ইহারা অনিত্য এৰং এই অনিত্য 

বন্ধ দিয়া অনিত্যঙ্োগের বাসনাশয়--নীচাশ্রয়? ব্যতীত 

আর কিছুই নয়। অতএব এরূপ নীচাশ্রয়ে ভোগলিগ্দার 

অসৎ বাসন। লইয়া কেন ভুমি_- 
০৮১ জঙ্গম্যতস--পুনঃ পুনঃ গমনাগমন 

করিতেছ ? এখানে পুজ্যপাদ স্তোত্রকর্তার বলিবার 

উদ্দেশ্য এই যে-:মান্ুষ স্ব-স্বরূপ বা আপনাকে না 

জানিয়াই অনিত্য সংসার-খেলায় মন্ত হইয়া রহিয়াছে। 
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বালকবালিকাগণ যেরূপ উদ্দেশ্তাবিহীন হইয়া ধূলাখেল' 
করিয়া থাকে এবং প্রতিদিন একই খেলার দ্রব্যমমূহ 

ভাঙে ও গড়ে--আশ। আর মিটে না, মন্তুষ্যগণ ও 

সেরূপ এই সংসাররূপ অনিত্য খেলাঘরে ক্ষণভন্্নর 

জাগতিক বস্ত্রনিচর ও ভোগবাপনা লইয়া খেল 

করিতেছে,_খেলা শেষ হইলে পুনরায় সকল ভাক্গিয়। 
চলিয়া যাইবে ;_-আঁবার আমিবে খেল'র অতৃপ্তবাসন? 
লইয়া, খেলিবে অনিত্য খেলা, আবার ভাঙ্তিয়। চলিয়' 

যাইবে । এইরূপ যাতায়াতে বা উদ্দেশ্যবিহীন বৃথা! 

ভ্রমণে মানুষ প্রতিনিয়ত দুঃখজালারূপ নিম্পেষণযন্ত্ে 

পড়িয়া পিষ্ট হইতেছে, তথাপি বিবেক জাগিতেছে ন' 

_মোহের ও ভোগের নেশ। ছুটিতেছে না । এই জঙ্তাই 

কপাপরবশ হইয়া আচাধ্যদেব অন্তরে উিত্তিষ্ঠত জাগ্রত 
প্রাপ্য বরান্িবোধত ।--এই  অভীমন্ক্রের আগ্নিবীণ। 

ধ্বনিত করিষী মানবের এই অভ্রমপূণ গমনাগমনের 

নিন্দান্ুচকার্থে “জঙ্গম্যসে” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । 

আত্মেতর বস্তসকলই কালগ্রাসী ও নশ্বর, অতঞ 

নশ্বর দ্রব্যে আসক্তি বাতুলতারই চিহ্ন । এই নশ্বর-- 

আত্মেতর বস্তুসকলের পরিণতি শান্ত্রমুখে*ও আচাধ্যমুখে 
শ্রবণ করিয়াও বিবেকবুদ্ধিযুক্ত জীব--আমরা পুনরাহ 



৮-০ শ্ত্রীরামকঞ্চচজ্দিকা 

তাহাতেই মত্ত হইতেছি। শ্রীমং আচাধ্যদেব আশ্চর্যে 

সেজন্য -:**অতহা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং 

(০) ষদি।__অর্থাৎ মোহবশে যদিও বহিন্ম্খী 

বৃত্তিদ্বারা অনিত্য-বাহ্া-বিষয়ে আসক্ত হইয়া আছ, 

তথাপি এখনও যদ্যপি-_ 

১০১ শান্তিকামঃ ।__বিবধলালসা হইতে মনকে 

নিগ্রহ করিয়া অন্তন্ঘ্রথী করিতে ইচ্ছা! কর ইত্যাদি । 

মন আমাদের স্বভাববশে প্রতিনিয়তই বাহ্াবিষয়ে 

ছুটাছুটি করিতেছে । হিহা৷ তোগ করিব-_উহা। ভোগ 

করিক__এইরূপ করিয়া প্রমন্তের ন্যায় ভোগে 

ক্ষণিকানন্দ এবং ভোগাশার প্রতিহতে ছুঃখলাভ 

করিতেছে । সাবানের মধ্য একীকৃত ফেনপুঞ্জ যেরূপ 

ঘর্ধণের দ্বারা বদ্ধিতাকার প্রাপ্ত হর”_মানোবৃত্তিসমূহের 

আবস্থাও ঠিক তদনুরূপ। এজন্যই শাম্ত্রকারগণ ন 

ভোগে উপশাম্যতিত ইত্যাদি বলিয়া! শমদমাদি সাধন 

দ্বারা বহিরবির্ষষয় হাতে ননকে তুলিয়া অন্তম্মূখী করিতে 

আর্দশ দিয়াছেন । যোগদর্শনকার পতঞ্জলিও এই 

মনের ভীষণাবন্ত। দর্শন করিয়! যোগমার্গের উপদেশু 

করিয়াছেন যথা -যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ ৮--_চিত্তবৃত্তি- 

নিরোধদ্বারাই “যাগ সাধিত হয় এবং এইরুপ 
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বহির্ক্বিষয় হইতে অস্তরিন্দ্িয়ে বৃত্তিনিরোধদ্বারাই যঞ:9 
শান্তি বা আম্মা! দৃষ্ট হন। | 

এক্ষণে শান্তি কি প্রকার এবং কাহার শান্তি: 
আধিকারী-_তছুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন_ 

“পিহায় কামান্ যঃ সর্ববান্ পুমাংশ্চরতি নিষ্পু্ . 
নিশ্মমে। নিরহঙ্কারঃ স শান্তিম ধিগচ্ছতি ॥” 

--গীতা | ২অ১1৭১ 

_কীমসকলকে একেবারে পরিতাগ করিয়া 2 
পুরুব কোনরূপে প্রাণধারণের অস্থুকুল ব্যাপরশা, 

সম্পাদন করিয়া পর্যটন করেন, মেই নিষ্পৃহ- 
নরহসঙ্কার পুরুষ শান্তি (মোক্ষ ) লাভ করেন। ** 
শান্তিমাপেতি ন কামকামী, কামাসক্ত ব্যন্ডি 

কখনও শাস্তিলাভ করিতে পারে না।' তৎপ 

বলিয়াছেন__ 

“তানং লব্ধা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগস্ছতি 1% 

-শীতা। 51৩. 

-র্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়ে বিশ্বাসধুক্ত হইহ 
আস্তিক্যবুদ্ধিতে সা্াযাকারী গুরুর পরিচধ্াাঁদি : 
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ইক্দ্রিয়-সংযমদ্বার। জ্ঞানলাভ করিলে আত্যস্তিক সংসার- 

নিবৃর্তিদ্বারা শান্তি বা মোক্ষ অধিগত হয়। এবং 

“ক্ষিপ্রং ভবতি ধন্মাত্মা শশ্রচ্ছাস্তিং নিগচ্ছতি।” 

_-শীতা | ৯।৩১। 

_-অর্থাৎ জাগতিক ভোগ্যবস্ততে আসক্তি সন্বে€ 

যদাপি মানব একান্ত হইয়। ভগবানের শরণাপন্ন 

তয় ও সব্বদা প্রার্থনা করে-তাহার মনোবৃত্তির গতি 

পরিবন্তিত হইসাঁর জন্য, তবে কৃতকর্মের অনুতাপ জন্য 

সন্বর্ সে পবিত্রাত্বা হইয়' শাস্তিলাভে ধন্য হয়, 

কারণ- শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন-_'ঈশ্বরঃ সর্ক- 
ভতানাংইতাাপি'অর্থাৎ সব্বভূতের হৃদয়েই ঈশ্বর 

বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি হৃদয়ে থাকিয়া যন্ত্রারঃ 

সকল জীবকেই মায়াদ্বার ভ্রান্ত করিয়া চালিত 

করিতেছেন। এতটুকু কাধ্যও বিরাটশক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছ' 
ব্যতীত যখন সত্ঘটিত হইতে পারে না, তখন মানুষের 

কর্তব্য__- 

“তামেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। 

তৎপ্রনাদাং পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্গ্যসি শাশ্বতম্॥ 
- গীতা | ১৮৬২ 
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_অর্থাৎ সর্ধবভাবের সহিত তাতার (ঈশ্বরের 
শরণ গ্রহণ করা এবং তাহার অনুগ্রহেই পরমশ"নি 
ও শাশ্বতপদকে প্রাপ্ত হওয়া তাহা হইলে সম্থল 
হবে| 

চিত্তবিক্ষেপই ছুঃখের মূলকারণ | এজন্য “অভাসত 
'তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গুহ্যতে' অথবা! আভাস- 

'বরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ'_ ইত্যাদি উপদেশবাকা কগিত 

£ইয়াছে-তাহাকে নিরোধ করিবার জন্বা, কাব? 

নিরোধ বাত্যাগেই যথার্থ শান্তি--'তাগাচ্ছান্তিরনন্তবদ 

| গীতা । ১২১২ ] কিন্ত চিত্ত-নিরোধই যে একমত 

শাস্তিভূমি--এই জ্ঞানই বা আমরা পাব কো 
টি 5ইভে ? আচাষ্যদেব বলিতেছেন-__মহাপুরুধগানেশ 

নিশ্মল-শাস্ত চরিত্র হইতে । পবিভ্রাত্মা! মহামান লগ 

ঘে জ্বলন্ত আদরশশ আমাদের সম্মুখে রাখিয়। ফান, তাহালি 

অনুসরণ অর্থাৎ স্মরণ--মণন ও প্ানদ্বারাই আমাহতপ 

চিন্তবৈকল্য বিনষ্ট হয়; কারণ ভগবান গ্রীকৃষ 

বলিয়াছেন__- 

“মন্মনা ভব মন্তুক্তে। মদ্যাঁজী মাং নসন্কুরু ! 

মামেবৈষ্যষি যুক্তিবমাত্ম[নং মৎপরায়ণঃ ॥৮ 



৮-৪ ব্রীরামকঞফ্চত্দ্রিকা। 

_ ন্মনী--সভ্ুক্তঃ এখানে আত্মা বা পবিভ্রাত্মীর 

আদর্শচরিত্রকে লক্ষ্য করিতেছে । গ্রীমৎ আচাধ্যাদেব 

সেজন্ত বলিতেছেন-_-'সম্ভাপ-সংস্মৃতিহরৎত্রিতাঁপ 

ও জন্মমৃত্যুবিনাশী অর্থাৎ বাহ"র আদর্শে মনোনিবেশ 

করিলে তাপ ও সংসার-গমনাগমন নিবারিত হৃইয়। 

আস্মান্ুভতি লাভে মানব ধন্ক হয়েই অলৌকিক 

লীলাজন্য দেহপারী ভগবান শ্রীশ্রীরামকুষ্খদেবকে ভজনা 

কর । শ্রীঞ্রীরামকুঞ্কচদেব ফে সাক্ষাৎ পরমেশর-- 

পরাবতার?, ভাহার  স'ধনায়-তাহার কথিত 

উপদেশবাণী & তাদর্শানসরাণে জীবন চালিত করিলে- 

অন্সরণকারী য় চির পবিত্র হইবেন এবং সংসার-ভ্রমণ- 

ক্লান্তির চির ভাবসানসাধনে শান্তির অধিকারী হইবেন 

_ ইভাতে আর সন্দেহ কি £ 



তৃতীয় অধ্যায় 

শ্রগুরদেব শিস্তের শাস্ত্জ্ঞানাহস্কার চর্ণ করিন'প 
জন্য পুনঃরায় ব্বন্সেহবচনে বলিতোছেন_ 

শান্সেষনাতসত্র কথং হি তব প্রবৃত্তি?) 

তুস্তকজালমিহ দেশিকবাগিরুদ্ধং | 
সিদ্ধান্তহীনমপি সন্ত্যজমন্দবুদ্ধে) 

সন্দেহাবজমহরং ভজ রামকুষণং ॥ ৩ ॥ 

অন্নযঃ ॥& কথং (কোন শ্রকারণথ) অনা 

(যেদ্াক্মোপদেশোনাস্তি তাদৃশেষূ) শাস্ত্রে ( প্রবন্ত- 

নাত্মকসন্দর্ভেযু) তব(তে) প্রবৃত্তি; (শুশ্রীষা 
হি ( নিশ্চয়েনাসন্দেহেনেতিযাবৎ ) (ভবতি )? ইহ 

(এধুত্বদীয়াসন্দেহপ্রবৃত্তাকর্ষকেষনাত্বন্্ নাস্তিকশান্ত্রেবু) 

দেশিকবাগিরুদ্ধং (গুরূপদেশবিরোধি ) সিদ্ধান্তহীনম্ 
স্বপক্ষস্থাপনাহীনং ) অপি (চ) তুস্তর্কজাল: 
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( তর্কাভাসসমূহঃ ) (বর্ততে )1 (হে-__) মন্দবুদ্ধে 
( রজস্তমঃসংকৃতমতে ) (তৎকুতর্কজালং ) সন্ত্যজ 

( সম্যকতয়া--অশেষেণ জহাহি )। ( সম্ত্যজ্য চ) 

সন্দেহ-বিভ্রমহর, ( স্থাণুর্বায়ং পুরুষোবেতি দ্বিকোটিকং 
জ্জানং সন্দেহঠ রজ্জবাদৌসপাদিবৃদ্ধিভ্রমঃ। তছৃভয়না- 
শকম্) রামকৃষ্ণ ভজ ( একান্ততয়া তদ্গুণ শ্ববণ- 

বিচারণ-তদমলসত্বময়বিগ্রহ-প্রত্যয়ৈকতানতয়া  সমু- 

পাস্ম্ব )। 

অর্থ ৮-অনাত্মশান্ত্র (--যাহাতে আত্মজ্ঞানের 

পরিবর্তে জড় পদার্থবিষয়ক জ্ঞান উদ্দিত হয়, সেই 

সকল নাস্তিক শাস্ত্র) পাঠে তুমি আসক্তিযুক্ত কেন ? 
যাহা গুরুবাক্যের অনুকূল নয়, যাহা স্ুুমিমাংসায় 

উপনীত না করাইয়া ব্বপক্ষম্থাপনে অসমর্থ সেই, 

কূটতর্কজাল পরিত্যাগ করিয়া_সকল সন্দেহ ও 

ভ্রান্তিবিনাশন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজদেবের ভজন 

কর। 

দীপিকা! €১) মন্দবুছদ্ধে। হে মৃঢবুদ্ধি নর- 
নারি! 'মূঢবুদ্ধি' বলিয়া সম্বোধন করিবার কারণ।_ 
আমরা শুদ্ববুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও, আমাদের বিবেক-' 
বিচারের আলোকচক্ষু থাকিতেও ইচ্ছা করিয়া মলিনতা 
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ও অন্ধত্ব আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি। লুকোঁছিপি 

খেলায় চোর যেরূপ সম্বেস্তায় চক্ষুবন্ধন নরণ করিয়! 

সঙ্গীগণের নিকট হইতে বিবিধ বিড়ম্বনা “ভাগ করিয়া 

থাকে, আমরাও দর্শনমুখে আমাদের যথার্থ স্ববূপ 

আবগত হইয়া সেরূপ স্বেচ্ছায় অজ্ঞানকে আলিক্ষন- 

পুব্বক শুদ্ধবৃদ্ধির আলোককে আবত করিয়া সংসারিক 

হুঃখের বোঝা ঘাড়ে তুলিয়া লইতেছি। ভ্রমকে 

ইচ্ছাকৃত বরণ দ্বারা আমরা পাগলামীর পথে অগ্রসর 

হওয়ায় শ্লোকে বলা হইয়াছে আমাদের-“মন্দবুদ্দি? ! 

শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন শাস্ত্াদি পড়িয়া একা; 
অহঙ্কার ও আত্মাভিমানে আমরা! ভাবি-__বৃঝি ব্রহ্মজ্বান 

শান্্রপাঠ দ্বারাই আয়ন্ত করিয়া ফেল! যায় ; কিন্তু ইহ" 
সম্পূ ভূল! মাত্র শান্ত্রপাঠ ও পাণ্ডিভা ঈশ্বরলাভ 
হয় না।%--তাহার পর মস্মশান্্,- যাহা পড়িলে 

ঈশ্বরানুসন্ধানে মানবের প্রবৃত্তি জান্স, তাহার পান 

বরং প্রেরণ! বা ইচ্ছা! জাগিতে পারে, কিন্ত---অধিকা"শ 

লোকই জগতে আসক্ত অনাতশাঁন্ে অর্থাৎ - 

* “ন মেধয়। বহুন] শ্রাতিন_ “শায়মাগূ প্রুবচনেন লভাত। 

ইস্ভাদি শ্রতিত | 
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(২) অনাজ্সস্ু ।__আত্মতক্বোপদেশহীন, অর্থাৎ 

যাহা আত্মান্বেবণের প্রেরণা জাগ্রত না করিয়া মাত্র 

জড়ের উপাসনায় নরনারীকে নিবদ্ধ করে, তাহাকে 

ভানআ্রশান্ত্র বলে।' 

শাস্ত্রমকলকে প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা৷ 
য়, যথা (১) আত্মশাস্ন (১) অনাত্মশানস্ত্র। (১) 

শাস্মশান্্ কাহাকে বলে? - যাহাতে আত্মতত্ 

সম্বন্ধে উপদেশ নিহিত আছে.--যাহা পাঠ করিয়া 

বথার্থ বিচার বুদ্ধির উদয়ে “দৎ' যাহা_বিস্ত' যাহা, 
যথার্থ “নিত্য ও আনন্দময় যাহা-তাহার জ্ঞান হয়, 

তাহাই "আত্মশান্র নামে অভিহিত। আত্মশাস্ত্ 

এলেন_এই  শিশ্ববরন্মাণ্ডের বিরাট বিদ্যামানতার 
পশ্চাতে এমন এক অদ্বিতীয় মহান্শক্তি আছেন, 
নাহার জ্ঞানে জগতে কোন কিছুই অধিগত হইতে 

বাকি থাকে না। শ্রতিও বলেন--“যেনাশ্রুতং 

শ্ুতং ভবত্যমতং নহমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞীতমিতি | ক + 

যথ| সোন্যৈকেন সৎপিগ্ডেন সব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং, 
[ ছান্দোগ্য ৬১৩-৪] * * গসদেব সৌম্যেদমগ্র' 
আসীদেকমেবাহদ্িতীয়ম্। [ ছান্দোগ্য-৬২১। অর্থাৎ 
_অদ্িতীয় এক “সৎ ব্রহ্ম সত্য। এক মৃৎপিণ্ 
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কে জানিলে যেরূপ সব মুন্ময়জাত পদার্থকেই জন 

যায়, সেরপ অদ্বিতীয় বস্ত্র জ্ঞানে অশ্রুত বিধয় 

শ্রুত হয়-_-অনালোচিত বিষয় আলোচিত হইতে পাবে 

এবং অজ্ঞাত বিষয় অবগত হওয়া যায়'--অর্থাৎ জ্ঞানীর 

নিকট সব্ববস্তর ভ্ঞানই প্রতিভাত হয়,যেহেত 

“গান এক ব্যতীত ছুই নহে । তৎপরে-_ 

(২) অনাজ্সশীল্ত্র 1 ন মআাত্মশান্রত অর্থাৎ যাতাতত 

আত্মার অস্তিত্বে সন্দিহান করাইয়া জড়ের দিকে মনতক: 

টানিয়া লইয়া যার, তাহাই অনাত্মশাস্্র নামে খাত: 

ইহাতে একতের সন্ধান না দিয়া বনত্ব বা বাষ্টি- 

সন্তারই সঙ্কেত প্রদান করে । মানুষের আন্ত তাহাল 

শরীর লইয়া ;_-শরীরের সুখন্বচ্ছন্দতা বিধানের যাবতীয় 

উপকরণ বথা-টাঁকাঁকড়ি--সাংসারিকবস্ত্রনিচয এবং 

নন-যাহ। শরীরের চালক ও বত্তী,-ততপ্রসাদার্থে 

মান-যশ ইতাদি সকলই নিতা € প্রাপ্তব্য,- 

ইহাই শিক্ষা দেয় 'অনাশ্শাস্ত্র | চাববাকের মত ইহ;৭ 

প্রকৃষ্ট গ্রমাণ। চাববাক বলেন-দেহাতিরিক্ত আত্ম? 

আন্তিত্ব নাই, এই শরীরই আত্মা, ইহার ধ্বংস 

আার সংসারাগমন ঘটে না; অতএব ইহার সুখস্বচ্ছন্দত!- 

বিধধানই পরম শ্রেয়ক্গর-ইতাদি। পাশ্চাত্যজাতিশ 
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ইহার উদাহরণস্থল বল। যায়,-কারণ তাহার! জড়ের 

উপাসনায়_-ভোগের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন 
এবং শাস্তি বলিতে তাহার! দেহাস্তীবস্থাই বুঝেন । 

কিন্ত হিন্দুশাস্ত্র যথা-দর্শন_-উপনিবদ ও পুরাণাদি 

পর্্পুস্তন্গ তাহা বলেন না। তাহারা বলেন_-এই 

বিরাট জড়ের অন্তঃস্থলে এক চৈতন্যসন্তা আছেন, 
যাভার শক্তি বা প্রকাশে সকল বস্ত্র প্রকাশিত 

হঈতেছে। এ টচতন্তসত্তা-অন্তসন্ধিতস্থ খবিগণ 
কঠোর যত্ব ও সাধনবলে আবিষ্কার করিতে সক্ষম 

হইয়াছিলেন, এবং সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা 

“একমেবাদ্িতীয়ং” মন্ত্র ভারঠের আকাশে বাতাসে 

স্গাদান প্রাণে ছড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ধন-_ 

মান_ভোগসামগ্রী ও শরীরাদিকে তুচ্ছ করিয়া 

উহাদের শন্তনিহিত আনন্দ বা আত্মাকেই তাহারা“সতা' 

হান করিতেন । যথামহধি যাজ্বন্ধ্য বলিয়াছেন-- 

“ন পা অরে পুজাণাং কামায় পুলাঃ প্রিয়া ভবস্ত্যাত্মনন্ত 
কামায় পুজাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন ব। অরে বিভ্তম্ত 

কামায় বিস্তং-প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্থ কামায় বিত্বং প্রিয় 

ভনতি | কক্ষ ন বা অরে সর্বস্ত কামায় সবর: 

প্রিয়ং ভবভ্যাত্বনস্তক কামায় সব্বং প্রিয় ভবন্তি। 

ডি 
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আত্মা বা অরে দ্রষ্টবাঃ শ্রোতদব্যা সষ্তাব্যো নিদিধা' নি, 

তব্যে। মৈত্রেঘি ! আত্মনেো বা আরে দশযনন, 

শ্রবণেন অত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ববং বিদ্ধ” 

[ বৃহদারণ্যক উঃ ২91৫ 1--অর্থাং+ পুলগণের প্রীতি 

নিমিত্তে পুভ্রসকল পিতার প্রিয় পরিগণিত ভঘু না, 

পরন্ত পিতার আত্মার গীতি সম্পাদন হেতু পুক্রগণ 

পিতার প্রি হয়। এইরূপ ধনরত্রাদি সকববস্থ্ই 

প্রিয় বোধ হয় যেহেতু_ প্রত্যেকেরই মম্মসন্ড' 

আছে বলিয়।। আত্মার অস্তিত্ব লইয়াই আ'কধণ-_ 

ভালবাসা--মমতা ও দয়ার মধ্যাদা। সেই জন্যই 

শ্রুতি বলিতেছেন- শ্রবণ, মনন ও নিদিধাসন 

একমাত্র আত্মার উদ্দেশ্তটেই সাধিত হওয়া করা, 
_কারণ আত্মাকে দর্শন, মনন বাঁ অনুভব করিলেই 

জগতের সর্ববস্ত্র বিজ্ঞাত হইয়! থাদক। এইজন্যাই 

আত্মদ্ষ্টী খষিগণ গাহিতেন এন্বপ্রপম ধনজনগ্্কম, 

দারাদিকবান্ধবং, ত্যজরে ত্যজ, ভরে ভজ কষ; 

ব্রজবল্পবম্॥ কুন্থমোপমমিহ সীদতি, তর সুন্দরযৌবনম, 
'গববং জহি খব্বং কুরু, সব্বং ভি ভব-বন্ধনং ॥--- 

ধন-জন-যৌবন ও অহঙ্কার সকলই পম্পের ভুলা 

'মলিন হইয়া যাইবে, কিছুই থাকিবে নাযা্া 
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থাকিবার__তাহাই থাকিবে-সেই নিত্য অবিনশ্বর 
“আত্মা?” ১ 

“ন জায়তে ভ্রিয়তে বা কদা- 

ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা৷ বা ন ভুয়ঃ। 
অজো নিত্য; শাশ্বতোইয়ং পুরাণে। 

ন হহ্যতে হ্্যমানে শরাগে ॥৮ 

_শীতা। ২২০। 

সেই মাত্ম। কে'ন সময়ে জন্মায় ও নাই-_মরেও নাই, 

দেহাদি নশ্বর পদার্থের ম্যায় ইহার উৎপত্তি ও 

ধ্বংস নাই, _ইহ। জন্মহীন_-অধি'ক্রয় ও নিত্যসিদ্ধ+__ 

শরীরের ব্বংসে ইহার নাশ হয় না। অতএব হে 

আত্মবিষ্থৃত মানব! ভুমি__ 

যে দেহারে আপন বল, ভাব তাহা আপন কিন।। 
পঞ্চভূতের স্থ্টি-কায়া, পঞ্চভূতে তার সীমান। ॥ 
আপন যদি চিত্তে ধর, যায় না কেন মৃত্যু পর? 

বিবেক সনে বিচার কর, তবেই সত্য যাবে জানা ॥ 

রাজৈষশ্বধ্য মান্ বশ, এ'জগতের কুটিল হাস্, 

পরায় কেপল্ বাধন্ ফাস্, মুগে যথ। ব্যাধের বীণ। ॥ 

জড় যে তোমার অন্তচেতন, দেখ, না মন্ খুলি নয়ন, 

তেই চেতনের আরাধনায়,। যাবে তোমার আনাগোনা, 
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শরীর, ধন ও স্ত্রীপুত্রাদির পূজায় যে-_যথার্থ 
স্ুখলাভ হয় না, তাহা বারংবারই শ্রুতি বলিয়াছেন । 

যথা--“ন কর্ণ ন প্রজয়। ধনেন, জ্ঞানেনোকে অমুতত্ব- 

মানশুঃ” [ তৈত্তিরীয় উঃ ৪1১৬ ]-*এই যে উপদেশ, 
ইহ] আবত্মশাস্ত্রাস্তর্গত ; কিন্তু ইহার বিপরীত শিক্ষা “য 

শাস্ত্র প্রদান করে, তাহাই *অনাত্বশাস্ত্র | তৎপর 

বল! হইয়াছে__ 

(৩) শাচজ্রযু। শাসন-পুক্তকে । শাসন 

-শাস্ত্রঃ অর্থাৎ যাহা কি বৈষগ্িক_কি আধাত্বিক 

পথে চলিবার সময় আমাদের জাবধানবাণীদ্বারা শাসন 

করেন,_তাহাই শাস্ত্র । কি জড় জগত--কি আবধ্যান্িপ 

জগত উভয়ের নিমিত্ত বনশাসনগ্রন্ধ আমাদের বিদ্যমান 

আছে। মন্বং যাজ্ঞবন্কা, মিতাক্ষরা ও রঘুনন্দনদ 

লিখিত সকলই সামাজিক শাসন-গ্রন্থ,--ইহারা শ্মতি 

বা সংহিত। নামে কথিত। রামায়ণ, মহাভারত, 

হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ ও শ্রীমস্ভাগবতাদি ধশ্মমূলক 

এতিহাসিক ও ভক্তিগ্রন্থ । বড়দর্শন,.-যাহা দর্শন 

সর্বশান্ত্রের চূড়ান্ত গ্রন্থ, তন্মোধো (১) মহামুনি কপিল 

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভীতিক-_-এই 
ত্রিবিধ ছুঃখের নিবৃত্তিতে মুক্তি (কৈবলাবস্থা ) স্বীক:ব 
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করেন যথা-"অথ ত্রিবিধদ্ঃখাত্যন্তনিবৃত্তি রত্যন্ত- 

পুরুষার্থ ১1” [ সাংখা সঃ ১) তিনি স্যগ্টি-স্থিতি-প্রলয়- 
করত 'ঈশ্বর' :ম্বীকার করেন ন1; পরস্ত তাহার মতে-_ 

'পুরুষস্য দশনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। 

পঙ্গ ন্ধবছুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥৮ 

_সাংখ্যকারিকা ২১ 

_'পঙ্গন্ধব-_অর্থাৎ পঙ্গু যেমন চলিতে পারে না 

€ অন্ধ দেখিতে পায় না, কিন্তু অন্ধ 'ও পন্্ুর সম্মিলনে 

যেরূপ দর্শন ও গমন উভয়কাধ্যহ সংসাধিত হয়, সেরূপ 

চেতন পুরু অচেতন প্রধানে অ'রূঢ হইয়া মহত্বত্বাদি ও 

স্ষ্টিস্থিত্াাদি কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সাংখ্যের 

পুরুষ চেতন কিন্তু নিক্ক্িয় এবং প্রকৃতি সত্বরজন্তমো- 

&ুণসম্পন্ন। হইলেও জড়া,-সেজন্য ক্রিয়াশক্তির 

নিমিত্ত চৈতন্যের একাম্ত মুখাপেক্ষী । ** * 

কৈবল্যাবস্থায় প্রতিপুরুষই (যেহেতু সাংখ্যে পুরুবকে 
বহু স্বীকার কর হইয়াছে__“পুরুষবন্ত্বং ব্যবস্থাতঃ” 

৬৪৫) স্ব-স্বরূপ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপতা৷ প্রাপ্ত হয় 

এবং প্রকৃতির অতীত হইয়া শুদ্ধন্বভাব পুরুষের 

কেবলীভাব হওয়াই সাংখ্যের চরম লক্ষ্য । (২) তৎপরে 
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মহবি পতঞ্জলি* তাহার গ্রন্থকে পাতগল-দ 
বলে। তিনি সেশ্বর সাংখ্যবাদী ;--কারণ “ঈশ্বক. 

প্রণিধানাদ্ব1 স্তরে তিনি ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন । 

তাহার মতে-__“ক্রেশকর্মবিপাকাশয্মৈরপরাসৃষ্টঃ পুরুষ- 
বিশেব ঈশ্বরঃ | ২৪1” --অর্থাৎ ক্রেশ, কন্ম, কম্মফল 

এবং আশয় ধাহাকে অধীন করিতে পারে না, সহ 

পুরুষই ঈশ্বর, এবং পুরুবার্থ ব1 মুক্তি হইাতেছে_বুদ্ধি এ 

আত্মশুদ্ধিতে । কৈবল্যার্থে তিনি বলিতেছেন 

-_-“সন্থপুরুষায়োঃ শুদ্ধিলানমা কৈথ্ল্যমিতি ১ 
--পা বিভূতিপাদঃ 1৫৬ 

--আরাৎ সত্বশুদ্ধি হইলে নিতাশুদ্ধ আত্মার ক্ঠি: ও 

ভোগ তিরোহিত হয়। সন্ত বা বুদ্ধিতত্বের শু্ছি 

বিবেক“জ্জানের দ্বারা হয় এবং আত্মার কি 

ভোগ-নিবৃত্তিকে আশ্বশুদ্ধিঃ কহে । এই বুদ্ধিশুদ্ধি « 

আঝ্মশুদ্ধিদ্ধারাই আত্মার কৈধলা বা মোক্ষল"ত 
হয়। 

* এই পত্রঞ্চলি ঝধি পাতঞ্জল-যোগস্ত্র বাতীতিও পাশিশও 
ব্যাকরণের মহাভাষ্য ও সুশ্রতত নামক আবুবেবদ প্পাজ বটন? 

_করেন। এ (৫ 
“4. 

০১ | 

। / 
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(৩) নৈয়ায়িক গৌতমের মতে প্রমাণ-প্রমেয়- 
সংশয়-প্রয়োজন-্দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবরব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জগ্ল 
-বিতগ্া-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নি গ্রহস্থানানাং তন্ব- 

জ্ঞানানিঠশ্রেয়সাধিগমঃ ॥১।৮-__ অর্থাৎ উক্ত যোড়শবিধ 

পদার্থের তত্ব-জ্ঞানে নিঃশ্রের়স প্রাপ্ধি তয় । তবে একট 

নিঃশ্রেরসলাভে মোক্ষলাভ হয় না। মোক্ষপ্রাপ্থির 

নিমিত্ত (ক) ছুঃখ (খ) ছুঃখোতৎপন্তির কারণ (গ) দুঃখের 

শাত্যস্তিকী নিবৃত্তি ও (ঘ) আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তির 

টপগায়-এই চারিএকার পদার্থের সমাক ভ্ঞানদ্বার। 
তন্ব-জ্জান সঙ্জাত হয়।--কিন্ত এই তন্ব-জ্ঞানেও 

(নাক বা অপবর্গলাভ তৎক্ষণাৎ ভয় না, পরস্ত তিনি 

পলিতেছেন_ 

'“ছুঃখ-জন্ম-প্রবৃন্তিদোবধমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে 

তদনন্তর।পায়াদপবর্গঃ1৮ -ন্যায়দর্শন সু ২। 

অর্থাৎ তব্বজ্ঞানান্তে শনৈঃ শনৈঃ ক্রমশঃ জীব 
অপবর্গলা'ভ করে। কারণ তন্বজ্ঞানের আবির্ভাবে 

মিথ্য! জ্বান দূরীভূত হয়, মিথ্যাজ্ঞানের ধ্বংসে রাগছেষাদি 

দোব নিবৃস্তি' পায়, _রাগদেষাদির নিবৃত্তিতে ধন্মাধরন্ম্ের 

অন্ুুৎপন্ভি ও ভোগাদির দ্বারা পুর্বাজ্জিত ধন্মাপন্মের, 

ক্ষ হয়, সুতরাং গুনজ্জন্মের বিনাশে দেতধারণ করিতে, 



শ্রীরামকঞ্ণচচজ্দ্রিক। ৯৭ 

হওয়ায় ছুঃখের আত্যস্তিকী নিবৃি স্তদ্ধারা অপবর্গ পর 

ক্তলাভ হইয়া থাকে । * 

মন বৈশেষিককাঁর কাণাদের মতে--অণু ভইছে 

দ্বাুকে__এসরণুও টা তে 'ঈশ্বরচিকীষবশাহ, 

এজগৎ স্থষ্টি হইয়াছে । অণু নিতা ও অবায় পথ 

তৎপরে মোক্ষ সম্বন্ধে কাণাদ বলিতেছেন-_ 

“আত্মকন্মন্ মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ 1৮ 

_ বৈশেষিকদর্শন । ৬অ? ইয়াত ১৮ 

_ অর্থাৎ__ইচ্ছাদ্ধেবপূব্বিকা  ধশ্মাধন্ম-প্রবৃত্তি 

[ ১৭) অর্থাৎ ইচ্ছা ও বিদ্বেষ হেতু ধর্ম ও অপশ্ম 

কন্মে প্রবুত্তি জন্মে এবং “তিৎ সংযোগোবিভাগ' 

[ ১৪7- উক্ত ধন্মাধন্ম হইাতে সংযোগ ও বিভাগ 

অর্থাৎ জন্মমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। স্তপাং শ্রবণ- 

মনন ও নিদিধ্যাসনাদিদ্বারা আত্মকম্মা হইলে মোন 

লাভ হইয়। থাকেশকারণ এর সকল সাধন দ্বার 

.*. “তদত্ান্তবিমোক্ষোহপবনত 09 চি গ্টায়দূপদ ১২২ 

_ অথাৎ জন্মনামক থে ছুতঘ, যখন তাহার আত্যন্তিকী নিবু 

হয়, তখনই তাহাকে মোক্ষ বলা বায়। 
] 
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সমাধিমার্গে অগ্রদর হইলে দেহাদির প্রতি অহং 
জ্ঞান বিনষ্ট তয় ও তজ্জন্য সুুখাদির প্রতি ইচ্ছা ও 

ছুঃখাধির প্রাত দ্বেব আর থাকে না, তখন 

চরম ছুঃখনিবৃত্কিতে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হইয়া 
থাকে। 

(৫) পুনঃ পুর্ধমীমাংসাকার মহধি জৈমিনির 
মতে যুক্তি কিন্ত ক্রিয়াপর । বৈশেধিকাঁর কাণাদ 
ধর্মর্থে যেরপ--ফতোহভ্যুদরনিঃশ্রেয়সসিদ্ধিং স ধন্মঃ।' 

_-মর্থাৎ তত্বজ্ঞানের দ্বার। মুক্তি লাভের কারণীভূত 

বাহ।--তীহাই ধর্ম বলিরাছেন,মহর্ষি জৈমিনি সের্প 
_'চোদনালক্ষণোহরোধন্ময ।২৭ অর্থাৎ বিধিগমা 
নর্থই ধন্দনূপে প্রতিপাদিত এবং তদ্বিপরীত- 
অবদ্ন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যেশমুকি ৭ 

সুখকে তিনি ক্রিরাপর স্বীকার করেন । দন্বগকামোশ 

ও? )-অর্থাৎ যাগযভ্ঞাদির দ্বারা গ- 

লোকাদি প্রাপ্তিতি5 ভাঙার মতে পরমপুরুবাথ। 

কিন্ত ৫৬১ উত্তরমীনাংসাকার ব্যাস মুক্তির ক্রিয়াপর ই 
ব্বীকার করেন না। তাঙ্ার মতে জ্ঞানের 

শিবৃত্তিতে এক এবং অদ্বিতীয় আত্মন্বরূপে অবস্থিতিই 
মুক্তিপদবাচ্য। 



শ্রীরামকষ্চজ্দ্রিক! ৯৯ 

উক্ত অদ্বৈতমতের পৃষ্ঠপোষক ভাষ্যকার আচার্য 
শঙ্করের মতও এরূপ ।*% তিনি বলেন--এই জগহ 
মায়িক__কাল্পনিক বা অধ্যাস মাত্র ; ইহা অজ্ঞানেরই 

নামান্তর । অজ্ঞানের অবসানে এক ৩ অনন্ত আত্মসত্তা 

- ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন এবং তাহার অনুভূতি বা 
হদাঁকার প্রাপ্তিতে মুক্তি ঘটে ।  তৎপরে-_-টপনিষদ, 

যাহা বেদের জ্ঞানকাণ্ড, তাহাতেও এ এক-- 

অদ্বিতীয় সত্তার উল্লেখ গাছে এবং তাহার ভ্্বানেই 

বথার্থ মুক্তিলাভ হয়। 

এক্ষণে, এ অদ্দিতীয় বস্তুটি কি ?-না ্রল্ষ'- 

'ংহনত্ব।ৎ ব্রন্ষেতি' অর্থাৎ যাহা অপেক্ষ। বড় আব 

কিছুই থাকিতে পারে না উপনিষদ ভল্লক্ষণ 
নির্দেশে বৃলিতেছেন_ যতো বা ইমানি ভিতানি 

জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, ষৎ প্রয় স্ত্যভিসংবিশন্ি 

তদ্ধিজিজ্ঞাসন্য তদৃদ্দ |” 1 তৈত্তিরীয় উ৪ ৩1১1১ 

* উত্ত উত্তর মীম মাংস! বা বযানসথত্বে উপর বনু ভাষা: 

বৃভিনম্ন মত পরিপোধণে ভাগ রচনা করিয়াছেন, বেমন- 

মাঁচাখয রাষান্থজ বিশিষ্টাদ্বৈতমতে, আচাধা মন দ্বৈত হে 
শাচাধ্যব্ীভ ভেপভেদবাদে, আচাষা নিষ্বাকক দ্বৈতদ্বৈতম 

৪তাছি। 
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_মর্থাৎ ভূতগণ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়-__যাহাতে 
জীবিত বা অবস্থিত থাকে এবং যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, 

তাহাকেই ব্রহ্গ” বলিয়া জান।* উত্তর মীমাংসাকার 
বেদাস্তশ্ত্রে সেজন্য বলিয়াছেন__“জন্মাগ্ধস্য ঘতঃ ॥" 
; ১১।২ 1] অর্থাৎ ধাহা হইতে এই জগতের জন্ম, 
স্থিতি ও ভঙ্গ হয়, তাহাকে ত্রন্ম জানিবে। অতএব 
এই ব্রক্মই আমাদের প্রাপ্তব্য ৷ 

পঞ্চদশীকার বলিতেছেন-_ 

“সাংখ্যকাণাদবৌদ্ধীদ্যৈর্জগত্তেদো যথা যথা । 
তপ্রেক্ষ্যতেহনেকযুক্ত্যা ভবত্বেষ তথা তথা” 

২1৯৪ 

_ভার্থাৎ সাংখ্য, কাণাদ ও বৌদ্ধ প্রভৃতি মতবাদীর। 
বিভিন্ন প্রকার যুক্তি দ্বারা জগতের যে যে প্রকার 

সন্তাভেদ নিরূপণ করিয়া থাঁকেন--তাহা করুন, 

তাহাদিগকে বাধা দিবার প্রয়োজন নাই; কারণ 

ব্যবহারিক বিষয়ে সকলের মতেই এক্য দৃষ্ট হয়, 
কেবল পারমাধিক-সত্ত। বিষয়ে বিচার করিতে আচমবা 

* ইহা হইতেছে- ব্রন্মের তটস্থলক্ষণ এবং “সত্যং 003 

বঙ্গ” [ ঠতভ্তি ২১1১] স্বরূপ লক্ষণ। 
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যদ্ববান হই। পারমাধিক সত্তবাই হইতেছেন ত্রক্গ, 

যাহা সর্বশান্ত্রেরই একরপ প্রতিপাগ্ভ । ব্রন্দেতর বস্থু 

আমাদের প্রাপ্তব্য নয়) ইহাই শাস্ত্রেরে অভিমত । 
যথা 8 

“যে ব্রহ্ম বেদ ব্রন্মেবভবত্যেষ ইতি শ্রুতি? | 
শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্ম বেস্তি ন চেতরৎ ॥” 

--পঞ্চদশী ।৭২৪* 

_অর্থাৎ_ত্রক্ষকে যিনি জানেন, তিনি শ্বয়ঃ 

বন্গন্বরূপ হন'-_-এই শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া--তৎপ্রতি 

একাগ্র হইয়। একমাত্র ব্রক্মকেই জানিতে ইচ্ডা 

করিবে এবং ত্রন্মেতর বিষয় পরিত্যাগ করিবে । 

বড়দর্শনের পর আমরা পাই তন্ব-শাস্ত্র। ইহাও 
ক্রয়াবিশিষ্ট। ইহাতে যে সকল করণ আছে, তাহার 

অনুষ্ঠানে সদ্য সদ্য ফল পাওয়া যায়। পঞ্চ “ম*কার 
সাধন,_যাহ। প্রবৃত্তিশীল মানবগণকে প্রবৃত্তির মধা 

দিয়! ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তিমার্গে উন্নীত করিবার একটি 

প্র্রিয় মাত্র, তাহ! এই তন্ত্-শাস্ত্রের অস্তর্গত। তন্বে 

আদ্যাশক্তিকেই জগৎকারণ--সনাতনী বল হইয়াছে। 
সবব রমণীর মধ্যে আদ্যাশক্তির প্রকাশ বা! প্রতিচ্ছবি 
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দর্শনই ইহার মুখ্য সাধন। বেদাস্তে যেরূপ পুরুষ ও 
প্রকৃতির উল্লেখ আছে, ইহাতে সেরূপ শিব ও 

শক্তির উল্লেখ আছে। শিব (মহেশ্বর ) শব তুল্য 

নিক্ষিয় ;_-ইহারই ইচ্ছাশক্তিরূপিণী কাধ্যকরী শক্তি-_ 
ত্রিগুণান্বিতা মহাকালী। --এ জন্য শক্তি বা! কালী 

শিবের পত্ধী কল্সিত। যথার্থ তান্ত্রিক বা “কৌল” এ 
নিমিত্ত “শিবের বুকে শ্যামার নৃত্য বা স্বষ্টি দর্শনে 
শক্তিকে ছাড়িয়া শিব বা পরমপুরুষে মন সংলগ্ন 

ঘ্বরা সব্ব বাসনা ত্যাগে শাস্তি লাভ করেন। 

তখন জীব হয় কালীর প্রলয় নুত্যাদির সাক্ষীস্বরূপ 

চিরসমাধিগত শব বা শিব, এবং ইহাই তন্ত্রের মোক্ষ বা 

ঘুক্তি। * 
এক্ষণে মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে-দর্শন ও 

শতিসমূহ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তি-শাস্ত্র ও পুরাণাদি 
৩ পশপপাত ও পািপশিস শশা» ৮25 শত স্পা ০৭ শি ৩৩. পাতি শা পাশপাশি ও পাশা 

* তন্ত্র প্রথমে ক্রিয়ানু্ঠানের মবা দিয়! অগ্রসর হইলেও, 

পরিশেবে এক--অদ্বিতীর পরমপদ শান্তি বা জ্ঞানেই ইহার উদ্দেশ্ঠ 
পর্যাবসিত করিয়া থাকে । এ জন্য ইহাকে আহ্ুষ্ঠানিক-বেদাস্তও 

পলা যাইতে পারে, কারণ বেদান্তের অদ্বৈত ভাবটিকেই 

হাতে অঙষ্ঠটানের মধ্য দিয়! ফুটাইয়। তুল। হইয়াছে । 



ন্ীরাসকষ্ণচক্দ্রিক। ১১৪ 

“আত্মশাস্ত্রেরই, অন্তর্গত । জ্যোতিৰ,. বীজগণিভাদি 

আত্মা সম্বন্ধে উপদেশ করে না ইহারা কেবল শাস্ 
জড় লইয়াই ব্যস্ত। বৌদ্ধ-শীস্রসকলও জাত্বশান্ছ্ের 
অন্তর্গত,_তবে ইহার একাংশ ( সৌগতীদি ) শৃন্বন্থের 
উপরই প্রতিষ্ঠিত। 

তৎপরে চার্বাকের ধর্মমত উহা অস্পূর্ণ ই 
অনাত্মশান্ত্র_নান্তিকমত পোবণকারী । ইভা শকীবানে 
আত্মা স্বীকারে জড়ন্বের পরিপুষ্টিসাধন করিয়াছে 
মাত্র। % *% বহু শাস্্-বহু মত; বন্থত; অ:স্তিক 

বদ্ধিবা শ্রদ্ধা না থাকিলে শান্্রবাক্য হৃদয়ে অভি 
না,-সত্যের অন্ুসন্ধানেও প্রবৃত্তি জাগে না! 

তাহার পর দেখা যায়, সাধারণতঃ জড়ের উপাসক্ 

বিষয়ীমানবগণ জড়বাদপরিপুষ্টিকারক অনাত্ধশান্ত্রনকল 

পাঠ করিতে ও তর্কজালে অপরকে পরাস্ত করিদা 

আত্মাভিমান বরণ করিতেই সর্বদা উন্মুখ । একপ 

অনাত্বশীন্ত্রমার্গী নরনারী যথেচ্ছাচারী ও উচ্ছঞ্খল 
হইয়া থাকে,-শ্রেয়পথ লক্ষ্য করিতে না পার! 

নাস্তিকতা ব৷ সুবিধাবাদকে বরণ করে এবং েজচ্া 

উত্তমাগতি লাভ করিতে না পারিয়' সাংসারিক 
'ছুংখ্যন্ত্রণাঘতেই জঙ্জরিত হইতে থাকে। গীতায় 



১০৪ আরামরুষ্চত্দ্িকা? 

ভগবান ওীকুষ্ণ শাস্ত্র অর্থাৎ আত্মশাস্ত্রের মর্যাদা 

রক্ষাকল্পে বলিয়াছেন-- 

“যঃ শাস্্ববিধিমুৎস্জ্য বর্ততে কামচারতঃ। 

নসসিদ্ধিমবাপ্পোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥” 

| _ গীতা ১৬২৩ 

--অর্থাৎ “যিনি শাস্ত্রবিধি (- শাস্ত্রবিধিং কর্তব্য 

কর্তব্যজ্বীনকারণং বিধিপ্রতিষেধাখ্যন) পরিত্যাগপুব্বক 

স্বেচ্ছাচারী হইয়া চলিয়া থাকেন,-তাহার সিদ্ধিলাভ 
হয় না এবং তিনি সুখ ও পরমাগতিকে লাভ করিতে 

পারেন ন। 1৮ _কর্ম্ক্ষেত্ররূপ সংসারে যখন কর্ন করিতেই 

হইবে, তখন কোন্টি সং-_কোন্টি অসৎ বা কন্মাকর্ম্ 
বুদ্ধিবার জন্য শাস্ত্র-প্রমাণ প্রয়োজন । সেজন্য পুনঃরায় 

তিনি বলিয়াছেন-_- 

তন্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকা্্যব্যবস্থিতৌ। 

জ্ঞাহ। শান্ত্রবিধানোক্তং কন্মকর্ত,মিহাহ্সি ॥” 

_গীতা ১৬২৪. 

_এই শাস্ত্রকে ( আত্মশাস্ত্রকে ) পরিত্যাগ করিয়া 
যিনি উচ্ছঙ্খলতার পথে গমন করিয়া থাকেন-. 



জ্রীরামকুষ্চচত্দ্রিকা ১০৫ 

আচাধ্যদেব তাহার সেই ভ্রাস্তবুদ্ধি দূর করিবার ভন্য 
বলিয়াছেন__ 

0৪) কথং হি তব ।__কেন তোমার ? --অর্থাথ 

অনাত্বশান্ত্রে যথার্ধোদেশ্য সাধিত "হয়' ন1»তাহার। 

নাস্তিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং শরীরাতিরিক্ত 
আত্মার স্বীকার না করিয়া জড় শরীরকেই তাহারা 

উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে । জড়ের জ্ঞানে মুক্তি হয় 

না, আগ্মার ন্বরূপ-জ্ঞানেহ মানুষের মুক্তি লাভ হয়; 

অতএব আত্মশান্্রই সকলের অবলম্বনীয়-অনাত্মশাঞ্জে 

বথা সময়ের অপচয় করা যুক্তি সিদ্ধ নহে। ইভা 
পরিত্যাগ করিবার জন্য অনান্রশাস্্রীভিমানীগণকে লক্ষ 

করিয়া বলিয়াছেন--'কথং হি তব 

৫৫) প্রন্ুত্তিঃ 2 শুশ্রবা বা আংসক্তি (উৎপন্ন 

হইল ?)! প্রবৃত্তি; বৃত্তি শব্দে স্বভাব, যাহা 

জ্ঞানিক আখায় 'কম্পন” অভিহিত হইতে পারে। 

অথব। যথা_-জল ও তাহার তরঙ্গ, তরঙ্গ কম্পনমাত্র 

_-জলের বিকার,_মন এবং বুত্তিও সেরপ। মনের 

কম্পন ব৷ চাঞ্চল্যই বৃত্তি। এই প্রবৃত্তি” মনের 

ভিন্ন মৃত্তি-_সেজন্য ইহাকে কাঁমনাও বলা হইয়। 

ধাকে। 



১০৬ জ্ীরামকৃয়গচজ্দ্রিক। 

কামনা সদসতভেদে ছুই প্রকার । সংকামন! আত্মো- 
ন্নতির সোপানন্বরূপ ও অসৎকাঁনা তদ্িপরীত-_ 

আত্মঙ্ঞানের প্রতিবন্ধক ব! ধ্বংসকারী! পাঁধক রামপ্রসাদ 

গাহিয়াছেন-- 

আয় মন বেড়াতে যাবি। 

কালা-কল্পতরুতলে গিয়ে, চারিকল কুডাঁয়ে খাবি ॥ 

প্রবৃন্তি নিবুত্তিজায়া,-( তার্ ) শিবুন্তিরে সঙ্গে-লবি, 

(ওরে) বিবেক নামে তার ব্যাট। যে, 'তন্বকথা তায় শুনাবি॥ 

শুচি অশুচিরে লয়ে, দিব্যঘরে কবে শুবি, 

এ তুই সতীনে গীরিত হবে, তখন শ্যান। মাকে পাবি ॥ 

অহঙ্কার অধিদ্য। তোর্. পিতামাতা ভাড়াঈবি, 

দি নোহগর্ভে টেনে লয়, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি, 

বদি না মানে নিষেধ, (ভবে) জ্ঞান-খড়েগ বলি দিবি ॥ 

প্রথম ভার্ধ্যার সন্তানের, দুরে রইতে বুঝাইবি, 
ধদি ন| মানে প্রবোধ, জ্ঞান পিঙ্কুণাঝে ডুবাইবি ॥ 

প্রসাদ বালে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি, 

(তবে) বাপু বাছ। বাপের্ ঠাকুর, মনের মতন্ মন হবি ॥ 

এ 

প্রবৃত্তি হইতেই মোের উৎপন্তি হয় এবং মোহই 
সংসারবন্ধেনের কারণ। মোহবে নাশ করিতে হইলে" 



জ্ীরামরুষচতিন্রাকা ১০৭ 

_ প্রবৃত্তির প্রবাহ রুদ্ধ করিতে হইবে, প্রবৃত্তির কয় 

হইলেই মন স্থির হইয়া অন্তন্ম,খী হয় এবং তদ্দারাই 
জ্তানোপলন্ধি সম্ভবপর হয়, অন্যথা জন্মমৃত্ুরূপ সময়- 

ক্ষেপণদ্বারাই অসংখ্য জীবন কাটিয়া' যায় । শ্লেঘকিন 
'প্রবৃত্তি- অনাত্মশান্সেযণ প্রতি ব্যবন্গত হইছে, 

স্বতরাং ইহা অসতরূপেই পরিগণিভ। এনন্প্রকার 

প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয়দান শাস্্রকর্তার উদ্দেশ্টা নৃহ।  এডস্থা 

তিনি বলিতেছেন-_ইহ* অর্থাৎ এই কল নাস্তিক" 

নতপোধণকাঁরী অনাক্মশান্ত্রে আমরা পাই কি? শি 

যুক্তি, তক ও উপদেশ সম্পূর্ণ 
৬১) দেশিকবাধিরুদ্ধং | -গুরুবাকোর 65 

কুল। * * শাস্ত্র বলেন_গুরুবাক্য বেদবাকা ! ৫৮ 
অপৌরুবেয়, কোন লোকদারা ইহ। স্ষ্ট নয়, একমণও 
সারি বা বক্ত। ৫) « সে নিমিত্ত বেদবকা 

ঈ* এতদ্স্ধে মৃতডের আছে। (উওর খৈল শহ্িকগণ 

বলেন__ঘাহা চির সতারূপে বিরীজমান- সনাতন, সেই তা 
সনষ্টিই বেদ, ইহার রচয়িত। কেহই নন। আলিপুর হর 
বক্তা হইলে বেদের অনাদিত্ব প্রমান অমগ্রব। জল নিপা 
প্রবাহিত হন্ব--এ সত্যটা যেব্সপ অনন্তকাল পরিষা বর্তমান, 

“একোহহং বহুশ্য।ম্, ইত্যাদি সতাও সেক্ণ নিতা। মঞ্্। সগ 2] ৰং 1 



৯০৮" শ্রীরামরুষচজ্দ্রিকা 

কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। তাহা যেরূপ বর্ণে বর্ণে 
সত্য ও বিশ্বাস, গুরু-যিনি “বং ভি বিষ্বিরিপ্িত্তং, 
ত্বর্ক দেবো মহেশ্বরঃশ ব্রহ্মা বিষণ ও মহেশ্বরের 

প্রতীকম্বরূপ ও' শিব্যের অজ্ঞানান্ধকার নিরসনে 

জ্ঞানের আলোক প্রদর্শনকারী যিনি,-তাহাঁর বাক্যও 

সেরূপ বিশ্বাস্য এবং পালনীয় । --কিস্ত মানবের 

মন একাকারাবৃত্তি বাস করা অসন্ত্ৎ সেজন্য তাহার। 

দেএ5' ও পরক্ষণে সয়তানের পুজা করিয়া আত্মতৃপ্তি 

লাশ "র। দেবতা হইতেছে “বিশ্বাস যাহ! শ্রদ্ধ। 
বা শস্তিক্যবুদ্ধিরই নামান্তর । মৃত্যুপতি যমের 
নিকট বরগ্রাহী নচিকেতার শ্রদ্ধ। বা বিশ্বাস ছিল 
বঞ্ি:ই তিনি সব্বলোভসংবরণে আত্মতন্বোপদেশ প্রাপ্ত 
হইয়।।হলেন। 

নিশ্বাস একটি বড জিনিস ;_ ইহা! স্যষ্টিকারী, 
মানণ্ভীবনের উন্নতিবিধায়ী। শাস্ত্র যাহা বলেন ও 

শাস্ত্রত্্ট। জ্ঞানবান শ্রীথথরুদেব যাহা বলেন-_তাহা সতা, 

--এইনপ আস্থাবান হইয়া তাহাদের প্রদশিতমার্গে 

ষক্্রবিণান ও উপাসনাপ্রণালী বেদ নহে, বেদ বলিতে যথার্থ জ্ঞান 

বা ত্রদ্ধকে বুঝায় 



শ্তীরামকষ্ণচত্দ্রিকা ১০৯, 

প্রধাবনের নামই “বিশ্বাসঃ | বেঞ্বশান্ত্রকারগণ উচু 

উচ্চাসন প্রদানে বলিয়াছেন--বিশ্বাসে মিলায় কষ 

তর্কে বহুদূর ।”-_বিচারের দিক দিয়! তর্কের মধ্যাদ। 
যদিও অধিচিত,_তথাপি তাহা আক্তিকা হয়া চাই, 

অন্তথ। সত্যে বিশ্বাসই মূলাবান বলিয়া প্রতীয়মন হয়। 
বিশ্বাসের বিপরীতই সংশয় ব! সন্দেহ। গীতার 

শরীক বলিয়াছেন--“সংশয়াত্মা বিনশ্যতি 1 -অখাহ 
ংশয়যুক্ত লোক বিনষ্ট হয়। “গুরুদেব এই কথা 

বলিয়াছেন,_ইহ] কি সত্য ?”-বিশ্বাম হারায় দশ 
বিচারের বশবত্তাঁ হওয়ার নামই সংশয় । যথা 
বিশ্বাসে বিচার নাই, বিচার যেখানে-সন্দেষট ৪ 
সেখানে । সন্দেহের অন্থগামী হইয়া আচাধ্যনিদি 
পন্থা অন্নুপরণ ন। করিলে শ্রেয়ঃ লাভ হয় না। ইহা! সন্ত 
যে- দ্রষ্টা দৃশ্যসম্বন্ধে যাহা বলিবেন_ তাহা কগনও 

মিথ্যা হইতে পারে না; গুরু বা আচাধ্য যিনি (১) 

তিনি সত্োপলদ্ধি স্বয়ং করিয়াছেন অন্ধকর 

নাশের উপায় সম্যক বিদিত ও স্বয়ং আলোকমপ্তিঠ 

৩২ 

(১) এখানে গুরু বা আচাধ্য বলিতে একমাত্র আস ষ্ঠ 

জ্ঞানীপুরুষকেই বুঝাইতেছে। 



১১০ জ্ীরামকষ্ণচত্ড্রিক! 

হইয়া তবে শিষোর অন্ধকার দুর করেন,_-এজন্য 
তাভাতে “গুরু” নামের সার্থকতা আছে। ভূগোল যিনি 

পড়িয়াছেন ও ভূপর্যটন দ্বার! স্বয়ং যিনি পুথিবীস্থ 
সকল স্থান প্রত্যন্দ করিয়াছেন, এতছুভয়ের মধো 

দ্রষ্টার মর্য্যাদাই সর্ধতোভাবে বরণীয়। € *% শাস্ত্র 

কতকগুলি সত্যের বোঝা বহন করিতেছে মাত্র 

এবং অন্বভবহ্থীন পণ্ডিতকুলও “সই বোঁঝায় উদর 
ভন্তি করিতেছেন; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে 

ইহারা উভয়েই অন্ধ বলিয়া গরতীত হয়। ভগবান 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন-“ময়বার তাডঃ তাড়, 
নিজে রসগোল্লার রসে ডোবে বটে_কিন্তু টৈতন্তশক্তি 
৮1 থাকায় রমের আন্বাদ ঘে কিছুই গ্রহণ করিতে 
পারে না অতএন শান্্ররহস্তবিজ্ঞাতা আচাধ্যদের 

মাহা বলিবেন-_তাভা অবশ্যই সত্য এবং তাহার, 

প্রন্তকুলাচরণে বরং সন্দেহান্ষকারেই চির নিমজ্জিত 
হইাতে হইবে। 

ব্র্গজ্ঞানী আচার্ধযদেবই ব্রহ্মনির্দেশ করিতে 

একমাত্র সক্ষম $ সে জন্য শ্রুতি বলিতেছেন “তদ্দি- 

ভ্রানার্থ স গুরুমেবাভিগচ্ছেং, সমিৎপাণিঃ শ্লোতিয়ং 

্রহ্মনিষ্ঠম।”-_অর্থাৎ সেই আম্মতন্ব-বিজ্ঞানের জ্ঞাল- 



শ্ীরামক্ুষ্চচজ্দ্রিক? ১৯১ 

উদ্দেশ্তে শিষ্য (জিজ্ঞাস) সমিৎপাণি হইয়া আোত্রিয় ও 
ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবেন এবং ব্রক্মতন্থ 

জিজ্ঞাসার দ্বারা তাহার ধারণা ও উপলব্ধি করিবেন । 

কারণ-- ৮." 

আধারে আধার কাটে কি কখন ? 

আলোকের চির সেথা প্রয়োজন, 

যে জানে পন্থা সে পথ দেখালে 

অনায়াসে যাবে তরে। 

এ মেরুশিরে তৃহীণের রাশি, 

স্বর্ণ-তপণ গলাইল হাসি, 

ছুটে তবে নদী পাগলিনী হয়ে 

চুমিতে বিশাল-শীরে ॥ 

শ্রীমৎ শ্বামিজী মন্'রাজ “দেশিকবাস্বিরুদ্ধ--_ 
বাবতীয় মাগী পা বাক। সে জন্য (জিজ্ঞান্থ শিহাব 
নঙ্গল বিধানের ন্ট) ত্য!গ করিতে উপদেশ দিতোছেন, 
--কারণ পরবত্তী ঝাকোেই তিনি ধলিয়াছেন_-*যাত। 

গুরুবাক্যের প্রতিকূল, তাহা 

০৭) সিদ্ধান্তহীনং 1--অমীমাংসিত বা স্বপস- 
স্থাপনহীন যে মত বা মার্গ সত্যকে কুয়াসাচ্ছন্ন করিয়। 



১১২ উ্রীরামককষ্চা ব্রিক 

যথার্থ সিদ্ধান্ত স্থাপনে বাধা উৎপাদন করিয়া থাকে 
অথবা যে বস্ত্র আছে, তাহার সন্ধান প্রদান করিতে কত 
বক্র উপায়ে-_জটীল বাক্য বিন্যাসে-_গুরুগন্তভীরে যাহ। 
অগ্রসর হইয়। ফলদান করে হয়ত বিন্দুমাত্র, তাহাই 
“সিদ্ধান্তহীন'। সিদ্ধান্তহীন বস্তুমাত্রই মিথ্যাড়ম্বরের 
প্রতীক অথবা ভিন্তিহীন_-কেবল বাক্যপরিপাট্যেরই 
ঝনঝন। মাত্র। এইরূপ সিদ্ধান্তহীন__ 

(৮৮) দৃক্তর্কজালহ।-তর্কাভাসসমূহ | এখানে 

'দৃন্তর্কজালং অর্থে অনেকে বোধ হয় গত অর্থাৎ 

ঢঃসাধ্য তর্কসমূহ বা কুটতর্কাদি প্যাখ্যা করিতে পারেন, 
কিন্তু তাহা সমীচিন নহে কারণ কুটতর্ক ন্যায়ের 

নিয়মান্তভূতি,_তাহাতে সিদ্ধান্ত সুদূর লক্ষিত থাকে 
বাট.__কিন্তু সুক্ষম বিচার দ্বার! মীমাংসার সমাধান ও 
স্বপক্ষ স্থাপনে সম্ভবপর হয়। শ্লোকে পুস্তর্কজালের' 

বিশেবণরূপে এসদ্ধান্তহীনং বাবহ্ৃত হওয়ায়--“তাহ। 

কোনরূপ স্বপন্ষস্থাপনে সক্ষম হয় নাইহাই বুঝিতে 
হইবে। সুতরাং ছৃস্তর্কজালকে এখানে কুতর্কজাল 
বলিলেই তাহার যথার্থ অর্থ অনুধাবন কর! হয়। 

এক্ষনে তর্ক বলিতে আমরা বুঝি কি? তর্ক: 

শব্ষের অর্থ হইচ্েছে_মালোচন! বা বিচার, অর্ধ. 



শ্ীরামকঞ্চত্দ্রিকা ১১৩ 

কোন একটি অমীমাংসিত বস্তকে মীমাংসার বিবয়ী- 

ভূত করণে যে বাদানুবাদ বা বিচারের প্রয়োজন হর, 

তাহাকেই তর্ক কহে। মহধি গৌতম ইহাকে ষোড়শ 
পদার্থের অন্যতম বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন । তকার্থে 

তিনি বলিতেছেন-_ 

“অবিজ্ঞাততত্বেহর্থে কারণোপপত্তিতব্বজ্ঞানার্থমৃহস্তকঃ । 

_ন্যায়দর্শন । ১১২০ 

_-অর্থাৎ কোন বিষয়ের তত্ব জান! না থাকিলে 

তাহার তত্ব জানিবার জন্য জ্ঞাতার ইচ্ছা হয়। তদনস্থুর 
মেই বিষয় বা বস্তর উপর-_“ইহ] অমুক--কি অমুক" 
এইরূপ ছুই পক্ষের উত্থাপন করিয়া যে পক্ষে করণের 

সহায়তা পাওয়া যায়, সেই পক্ষই অন্থমোদিত ভয়। 

এই প্রকার স্থির হইলেই জিজ্ঞাসানুত্তি চরিতার্থ হয় 

এবং ইহাকেই তর্ক বলে । 

এই তর্ককে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত কর! 
যায়। যথা (১) তর্ক (২) ছুস্তরক ও (৩)কুতরক 

তন্মধ্যে স্বপক্ষীয়মতাবলশ্থিগণের প্রতিদ্ন্দীতাহীনে কে'ন 

বিষয়ের সিদ্ধান্তালোৌচনার নাম “তর্ক'। দ্বিতীয়__ 
কৃটবিষয়ে প্রতিদ্বন্দীতা৷ হিসাবে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়। 



১১৪ শ্্রীরামকুষ্চভ্দিকা 

অতি কষ্টে সিদ্ধান্তে উপশ্থিতির নাম ছুত্তর্'__যাহার 

ধারা পাই আমরা নব্য-ন্তায় প্রস্থৃতিতে । তৃতীয়-_ 
কোনরূপ যুক্তিপ্রমাণের মধ্যাদা না রক্ষা করিয়া 
অপরমত খগুনকরণৈর যে ধারা-_তাহাই “কুতর্ক' নামে 
আভিহিত। শেষোক্ত তর্কে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না এবং 

আবন্তিক্যবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে না। এই ধারান্ুুযায়ী 

আমরা দেখি, অনেক লোক আছেন--ধাহারা আনন্দ 

পান কেবল তর্ক করিতেই; কোন সামান্ত একটু 
বিবয় পাইলেই উপমা ও প্রমাণের বোঝায় তাহাকে 

পব্বতসদৃশ করিয়া ফেলেন । বেদ, বেদাস্ত, তন্ত্র ও 
ভক্তিশাস্ত্রাদি অহরহঃ প্রমাণ করিতেছেন যে-_ 

এই বিরাটস্যপ্তির অন্ত:স্থলে এমন একটি শক্তি 

আছেন, যাহ। অপেক্ষা মহৎ আর কোন বজ্তই নাই 

এবং তাহাই ব্রহ্ম (ঈশ্বর, শক্তি বা গুরু); 
কিন্ত কুতর্কবাদিগণ তাহাদের অনুভূতিযুক্ত সেই 

কল্যাণকর বাণী জানিয়া শুনিয়াও কেবল এ তর্ক- 

ঈশ্বর অন্তি অথবা নাস্তি? এই অস্তিনাস্তির 

চাপে পণ্ডিতগণ প্রায়ই হতবুদ্ধি হইয়া যান্;২ 
কিন্তু যথার্থ জিজ্ঞান্মাত্রেরই বোঝা উচিত যে 
সকলের মূলে এক অন্থুভৃতি। উপলব্ধি ব্যতীত 



শ্রীরামক্ুষ্চক্জ্রিক' ১৯৫ 

বাদান্থুবাদ উপহাসাম্পদ মাত্র! শআাচার্্য শঙ্কর তা 

বলিয়াছেন-_ | 

“বাগ বৈখরী-শব্দঝরী শাস্ত্ব্যাখ্যানকৌশলম্ ' 

বৈছষ্যং বিছ্ষাং তদ্পুক্তয়ে ন তু যুক্তয়ে ॥” 
__অর্থৎ বিভিন্ন প্রকার বাক্যযোজনার রীঘি, 

শীস্ত্রব্যাখ্যার কৌশল এবং পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিতা-- 
ভোগের জন্য, উহ। দ্ব।র। মুক্তিলাভ হয় না । 

ভক্তিশ্ত্রে দেবধি নারদ বাদানুবাদের প্রতিবাদ 

করিয়া বলিয়াছেন--“বাদে নাবলম্ব্য2 1” _-মর্থাং 

কখনও তর্ক করিবে না। কুটতাফিক *ম্বন্ধে চৈতন্য- 

চরিতামৃতকার শ্রীরামানন্দ রায় বলিতেছেন__ 

“অরসজ্ঞ কাকচুষে জ্ঞাননিম্ব ফলে। 
রসঙ্ঞজ কোকিল খায় প্রেমাঅমুকুলে ॥” 

_-জ্ঞানার্থে এখানে সিদ্ধান্তহীন শুক্ষবিচার 

বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর”-_যতই কুতর্ক কর' 
যাইবে--ততই বাক্যাঁড়ম্বর ও শান্ত্র-প্রমাণের বোঝায় 

যথার্থ সত্য কুয়াসাচ্ছম্ম হইয়া যাইবে । সেজন্য শ্রুতি 
বলিয়াছেন-_ 

| “নৈষা। তর্কেণমতিরাপেনেয়া, 

প্রোক্তান্তেনৈব সুক্ঞানায়প্রেষ্ঠ।" 



১১৬ শীরাসকুষ্চজিদ্রিক। 

_-তর্ক দ্বারা স্দ্িরূপ মতি লাভ কর! যায় না। 
* * ব্রহ্মাত্মদর্শী আচার্য্যদেব কর্ভুক উপদিষ্ট হইলেই 
আত্মা ষথার্থরূপে জ্ঞানগম্য হন। কেবল শাস্ত্রবাক্যের 

পঠনদ্বারা জ্ঞানল'ভ হয় না। শ্রর্তি বলিতেছেন-__ 

“নায়মাত্ম। প্রবচনেন লভ্যো 

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রদতেন। 

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য- 
স্তস্তৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥” 

_-কঠ ১1১২৩, মুণ্তক ৫৯1৩ 

--( এই ) আত্মাকে কেবল শান্ত্রব্যাখ্য। দ্বারা লাভ 

করা যায় না, মেধা (ঠ্রন্থার্থের ধারণাশক্তি ) দ্বারাও 

নহে এবং বহুশ্রুত দ্বারা ( গুরুমুখে বা প্রভূত শান্ত্রবাক্য, 

শ্রবণ দ্বারা ) ও নহে; পরমাত্মীকে বরণ দ্বারাই তাহ! 

সাধিত হয়, অথবা পরমাত্মাকে পাইবার তীব্রবাসন! 

থাকিলে, তিনি আপন ব্বরপ সাধকের নিকট প্রকাশ 

করেন। 

ঈশ্বর আছেন--কি নাই,-_:এই বিবয়ে বাদান্থুবাদে 

কোনই ফল হইবে না। এত বড় স্যপ্টিচাতুর্য্যের মধ্যে 
থাকিয়া_-ইহ]| স্বতঃই মনে জাগরিত হয় যে-- ইহ! 



স্ত্রীরামকুষ্ণচক্্রিক! ১৯৭ 

কখনও আপন হইতে স্থষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয় না, 

নিশ্চয়ই ইহার মূল উৎস একটি আছে-_যাহা! হইতে 
স্ষ্টি জাত, যাহাতে স্থিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। 
অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি যেরূপ সম্ভবে না (ক) 

বাস্তব জগৎও সেরূপ কখনও শুন্য বা 'মখ্যা হইতে 
উদ্ভূত হয় না, ইহার “কারণ' নিশ্চয়ই বিদ্কমান আছে। 
এই কারণই হইতেছেন ঈশ্বর । ইহাকে উপলব্ধি 

ব্যতীত বুঝিবার উপায় নাই ; শীস্ত্র সেজন্য বলিতেছেন 
_“অন্তীতি ক্রবতোহন্তাত্র  কথস্তহপলভ্যতে ?”-_ 
(অর্থাৎ 'আছেন তিনি+_-ইহা বলা ব্যতীত তাহাকে 

উপলন্ধিন্্ুকরিবে কিরূপে ?)। অতএব আস্তিক্যবুদ্ধির 
প্রয়োজন, নাস্তিক্যবুদ্ধিতে সত্যোপলব্ধি হয় না 

এজন্য শ্লোকে বলা হইয়াছে “সম্তযজ' অর্থাৎ 

সম্যকরূপে ত্যাগ কর এবং_- 
0৯১ ২নন্দেহবিভ্রমহরং।--সন্দেহ ও ভ্রম- 

বিনাণী ইত্যাদি । * * এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে 
'সন্দেহ'ই বা কি, আর শ্রমই ব। কি? প্রথমত: 

(ক) পনাসতে। বি্তে ভাবো নাভাবো বিচ্যতে সতঃ ।”" 

_--গীতা-২।১৩ 

“ন!স্তো। সছুৎপত্তিঃ 1৮ - সাংখ্যদশন । 



পাপা শী শশী 
শশা 7 শিপ? 

৮০৮ ১৮ শিট তত শীশ্পিপিপি শী 7? » শশা 

১৯৮ শ্ীরামকষ্ণচত্ত্িক। 

'সন্দেহণ যথাস্পস্থাপূর্বায়ং পুরুষোবেতি দ্বিকোটিকং 

জ্ঞানং'শ্মর্থাৎ অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ 

একটি বন্ত দৃষ্ট হওয়ায় মনে দৈতান্ুমান উপস্থিত 

হইটল-_এইহ ফোন কাষ্ঠগুড়ি অথবা লোক ? লোক 

কি গাছ-£ইহা। স্পষ্ট নির্ধারিত না হওয়ায় সংশয় 

উপস্থিত হইল এবং ইহাকেই 'সন্দেহ' বলা হয়। ? 

দ্বিতীয়ত; “ভ্রম' হইতেছে “রজ্জাদে সর্পাদিবুদ্ধি”_ 

অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পবৃদ্ধি। এতন্মধ্যে প্রথমোক্জ “সন্দেহে 

স্থির বুদ্ধি সপ্তাত হয় না_দোলায়িত থাকে, কিন্ত 

শেযোক্ত “ভ্রমে ধারণা স্থির হইয়া থাকে। রজ্জ্বুতে 

সর্পভ্রম বা আত্মীয় শরীর-জ্ঞ'ন স্পষ্টই হইয়া থাকে, 

কোন সংশয় থাকে ন। [ কিন্তু তৎপরে সংশয় উপস্থিত 

হইলে ভ্রম নিরসনে রজ্ছু ও আত্মাতে সত্যজ্ঞানই 

উদিত হয়। ] 

_ কিন্তু গ্লোকে 'সন্দেহ ও বিভ্রমহর & 

বলিবার তাৎপর্য এই যে”কোন্টি বস্ত এবং 

কোন্টি অবস্ত'-ইহার অবধারণেই আমাদের বুদ্ি' 

ণ* *সমানীনেবধর্তোপপত্তেবিগ্রতিপত্ত
েরুপলব্যন্প 

ব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমশঃ সংশয়ঃ।? _ন্যায়র্শন ১২ 



শ্ীরামকষ্ণচন্দ্রিক। ১১৯ 

বিপর্য্যায় ঘটে এবং তৎপশ্চাতে একদিকে সন্দেহ ও 

অপরদিকে ভ্রম উৎপন্ন হইয়া অভিভূত করিয়া ফেলে। 
এই উভয়বিধ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই 

বলিয়াছেন--ভজ রামকষ্্+ অর্থাৎ শুদ্ধসত্বময়- 

বিগ্রহ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম পবিত্র চরিত্র 
ম্মরণ__মনন ও ধ্যান করিলেই রজস্তম:জাত “সন্দেহ 

ও ভ্রম বিদূরিত হইবে। তবে প্রত্যক্ষদর্শী ও তদীয় 
লীলাসহচর হিসাবে স্ত্রীমৎ আচার্ধ্যদেবের বানী এখানে 

আরও স্পষ্ট। তাহার “ভজ রামকৃষ্ণ_-এই বাকোর 

মধ্যে আমরা যেন এই মর্্মই লুক্কায়িত দেখিতে পাই 
যে--ভগবান শ্ত্রীশ্রীরামকৃষ্জদেব বিমলানন্দদানায়-- 

প্রাছুরাসীন্ মহীতলে'__অজ্ঞান-তিমির হইতে তুলিয়া 

জ্ৰানালোকে সব্ধজীবকে উদ্ধার করিবার জন্য ধরায় 

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যুগের জ্যোতিস্তন্তরূপে ; অতএব 
ভবকর্ণধারের শরণ গ্রহণ করিলে তিনি নিশ্চয়ই সবব- 

সন্দেহ ও ভ্রম হইতে উদ্ধার করিয়া শান্তি প্রদান 

করিবেন--ইহাই বক্তব্য । 



চতুর্থ অধ্যায় 

এক্ষণে কামকাঞ্চনই সংসারগমনের হেতু এবং 
তাহার! শৃঙ্খলবদ ইত্যাদি বুঝাইবার জঙ্য শ্রীমদ্ 
আচাধ্যদেব চতুর্থ শ্লোকের অবতারণ। করিতেছেন । 

যথা-_ 

স্ত্রীকাঞ্চনাদিযু সদ! বদি তেহনুরক্তিঃ, 
তৃষ্ণাঁক্ষয়ো ভবতি চেন্ন সিষেব্যমাঁনে । 

বিজ্ঞায় তান্নিগড়বদ্ ভববন্ধহেতৃন্, 

সন্ত্যক্ত-কামকনকং ভজরামকৃষ্ণং ॥ ৪ ॥ 

অন্বরঃ ) স্ত্রীকাঞ্চনাদিষু যদি সদা তে অন্ুরক্তিঃ 
€(ভবতি, তদা এবং বিচারয়, এধু সেব্যমানেষু তৃষ্ণা" 
ক্ষয়শ্চেদে তবতি, তদৈতেষু মমানুরক্কিরস্ত। কিন্তু 
বিচারত উপ্লভ্যতে যদ্ ইন্ড্রিয়ার্থে) সিষেব্যমানে 
(তৃষ্াক্ষয়ঃ) ন (ভবতি) তৎ ( তন্মাদ্ধেতোঃ ) তান্, 



শ্রীরামকষ্চত্দ্রিকা। ৯২১ 

(স্ত্রীকাঞ্চনাদীন্) নিগড়বদ্ ভববস্থাহেতুঁন্ বিজ্ঞায় সন্ত্যক্ত 

--কামকনকং রামকৃ্ং ভজ “€ তৃষযাক্ষয়ার্থ, ভক্ত 
প্রার্থয়)। ৬ 

অর্থ ।- স্ত্রী, পুত্র, কামিনী-কাঞ্চন প্রভৃতিতে যদি 
নিরস্তর তোমার আসক্তি থাকে এবং পুনঃ পুনঃ ভোগ 

করিয়াও যদি তোমার বাসনার উপশম ন। হয়, তাহ 

হইলে তাহাদের (ত্ত্রীকাঞ্চনাদিকে ) শৃঙ্খলসদৃশ ভব- 
বন্ধনের কারণ জানিয়া ভোগতুষ্ণাক্ষয়ের জন্ত ( কাম 

কাঞ্চনত্যাগী ) ভগবান শ্রীশ্রীরবামকৃষ্খদেবের নিকট 

এঁকাস্তিকচিত্তে ভক্তির সহিত প্রার্থনা! কর। 
দীপিকা; ৫১১ ভ্ত্রীকাঞ্চনাদিষু 1 অর্থাৎ 

স্রী-ুত্র-কামিনী-কাঞ্চনে ইত্যাদি । * * ইচ্ছাশক্তি- 
বশে স্থষ্টিকর্তা পঞ্চীকরণ দ্বারা যখন ক্রমে ক্রমে 
'আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী স্থন্তি করিলেন, * 
তখন-স্থাবর, জঙ্গম, বৃক্ষাদি,_-কীটপত্ঙগ ও তাহাদের 

পপ ্ পোপস্প্বপপা পপপ পসীপপ পপ”০ সপাপপা- পাপ তাপ 

* শ্রুতি এই সৃষ্টি সম্বন্ধে বলেন--"স তপোহতপ্যত*-_- 

অথাৎ তিনি জ্ঞানময় তপঃ (মনে মনে চিস্তা করিলেন )-_- 

“একোহহ্ং বহুম্তাম্ প্রজায়েয়'- আমি এক আছি--বহু হইব, 
এই “চিকীধাবশাৎ অর্থাৎ ইচ্ছা বা কম্পন যখন তাহাতে সমৃদিত 
হইল, তখন ক্রমশঃ আকাশ, বায়, তেজ, জল ও ক্ষিতি এবং 



১২২ শ্ীরামকষ্চক্চ্রিক? 

শ্রেষ্ঠ বিকাশ-__মানব স্থষ্ট হইল তৎসঙ্গে। ঈশ্বর তাহা- 
দিগের মধ্যে স্থজনীশক্তি প্রদান করিয়া “ন্ত্রী ও পুরুষ 
-__এই ছুই মুত্তিতে অর্থাৎ অদ্ধেক নারী ও অদ্ধেক নর 
উৎপাদন করিলেন। শাস্ত্রে সেজন্য “অর্ধনারীশ্বর” শব্দ 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতি মন্ত্র বলিয়াছেন-__ 

“দ্বিধ। কৃত্বাত্মনো দেহমদ্ধেন পুরুনোইভবৎ | 

অদ্ধেন নারী তঙ্যাং স বিরাজমন্থজৎ প্রভৃঃ ॥৮ 

_ মন্ত্র । ১৩২ 

ক্রমে সুক্ধ্তম্মাত্র হইতে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার-_ইন্জিয়নিচয়, স্থুল 

শরীর ও জগৎ উৎপন্ন হইল । স্ষ্টি সন্ধে কাণাদ বলিয়াছেন-- 

“কাধ্যকারণয়ো সন্বন্কঃ'--.অর্থাৎ “ঈশ্বরশ্ত চিকীধাবশাৎ পরমাণুয 

ক্রিয়াজায়তে । ততঃ পরমাণুদ্বয়সংবোগেনতি দ্বাণুকমুৎপছ্যাতে | 

ত্রিভিদ্বাণুকৈঃ ত্রাথুকম। এবং চতুরণুকাদিক্রমেণ মহাপুথিবাঁ। 

মহত্য আপঃ, মহত তেজ: নহাবায়ু; উতৎপদ্যন্তে ॥* সাংখ্যকার 

কপিল বলেন-_“গন্গ দ্ধব অর্থাৎ পুরুষ হইলেন নিমিত্ত কারণ 

ও প্রকৃতি জড় বলিয়া পুরুষের প্রকাশে প্রকাশান্বিতা হইয়া 
হইলেন উপাদান কারণ । কিন্ত বেদান্তকার বলেন--উপাদান « 

নিমিশু কারণ এক- পুরুষই যথা 
“ঘথোর্ণনাভিঃ জতে গৃহৃতে চ, * * ৯৯ 

তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ 19 মুগুকাণ | তে 
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_অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ স্বষ্টির পুরে শয়ন্তু 
আপনাকে দ্বিধা করিয়া--একাংশ হইতে পুরুষ ও 

অপরাংশ হইতে নারী স্ষ্টি করিলেন । * * পাশ্চাত্য 
ধর্ম বা বাইবেলের উক্তি মতে-ঈশ্বর প্রথমে একটি 
পুরুষ স্থজন করেন--তাহার নাম 'আদম'। ক্রমশঃ 

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর দেখিলেন__মিথুন বা ষৃগ্মশক্তির 
সম্মিলন ব্যতীত স্থপতি অসম্ভব,_সেজহ্য আদমের 

( পুরুষের ) একখানি পঞ্জরাস্থি হইতে একটি রমণী স্ষ্টি 
করিলেন-_তাহার নাম “ইভ? | এইরূপে প্রথম পুরুষ ও 

সত্র--আদম ও ইভ স্থষ্ট হইল এবং তাহা হইতেই 
স্ত্ীপুরুবসকল জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল-_ ইত্যাদি । 

পুরাণের মতে ভগবান নারায়ণ প্রজা সিস্থক্ষু হইয়। 

ক্রোধে ব্রহ্মাকে স্ষ্টি করিলেন এবং ব্রহ্মা জগৎ স্ষ্টি 
করিলেন এবং-_- 

“অধ্ধনারীনরবপুঃ প্রচণ্ডোইতিশরীরবান্। 

বিভজাত্মানমিত্যুত্তূ। তং ব্রহ্ধান্তদ্দধে.তত: 
তথোক্তোইসৌ দ্বিধা ্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথীকরোৎ ॥” 

_বিষুপুরাণ। ৭অঃ ১১1১২ 
- অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বরশরীরবান অতিক্রোধন 

'নারায়ণ “আপনার স্ত্রী-পুরুষাকার দেহ পৃথক কর?-_ 
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এই কথা তাহাকে (ক্রহ্মাকে ) বলিয়া অভ্তহিত 
হইলেন এবং ব্রহ্মাও তাহার কথাষঝত তাহাকে স্ত্রী ও 
পুরুবরূপে দ্বিধ। বিভক্ত করিলেন । বস্তুতঃ বিরাট 

পুরুবের শরীরে সব. খণ্ড খণ্ড স্্রী-পুরুষমৃত্তি বিদ্যমান 

আছে। এক হইতেই উভয়ের উৎপত্তি; পুরুষের 
মধ্যেও যে শক্তি বিদ্যমান, নারীর মধ্যেও সেই 

শক্তি বর্তমান ; তবে স্ত্রী সথজনীশক্তির আধার বলিয়া 

পুরাণ ও তত্ত্রে ইহাকে আদ্যাশক্কি” আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে-_-এইমাত্র । 

তন্ত্র বলেন__ ইহারা ত্রিলোকপ্রসবিনী মাতৃমুস্তি 
এবং অধ্ধনারীশ্বরের নারীশক্তিই--মহাশক্তি” বা 

“কালী? নামে অভিহিতা । তবে তাহার মতে শক্তি ও 

পুরু একই । বাস্তবিক শাস্ত্রে 

“্িমেব অর্ববং ত্বয়ি দেব সর্ববং 

স্তোতা৷ স্ততিঃ স্তব্য ইহত্বমেব | 

ঈশ ত্বয়াবাস্তমিদং হি সর্ববং 

নমোহস্ত ভূষ্পোহপি নমো নমস্তে ॥% 

_বলিয়। একদিকে পুরুষের যেরূপ অনস্তত্ব-_ 
অসাধারণত্ব স্বীকারে তাহাকেই জগতের আদিকারণ,' 
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মহৎ ও সর্বস্বাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, স্ত্রীশক্তিকেও 

সেরূপ অন্তদিকে সর্বময়ত্ব ও বিরাটত্ব প্রদান কর! 

হইয়াছে এই বলিয়া, যথা__ 

“বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদা?, 
ক্্রিয়ঃ সমস্ত; সকলা! জগৎসু । 

ত্বয়ৈকয়৷ পুরিতমন্বয়ৈতৎ 
ক তে স্ত্রতিঃ স্তব্য পরাপারোক্তি ॥, 

_অর্থাৎ হে দেবি! তুমিই জ্ঞানরূপিণী ! জগাতর 

উচ্চাবচ যতপ্রকার বিদ্যা আছে,-যাহা হইতে 

লোকের অশেষ প্রকার জ্ঞানের উদয় তইতেছে, সে 

সকল তুমিই তত্বদ্রূপে প্রকাশিতা ! তুমিই স্বয়ং 
জগতের যাবতীয় স্ত্রীমৃত্তিরপে বিদামান। তুমিই 
একাকিনী সমগ্র জগৎ পুর্ণ করিয়া উহার সব্বত্র 
বর্তমান। তুমি অতুলনীয়া, বাক্যাতীত1, স্তব করিয়া 

তোমার অনস্ত গুণের উল্লেখ করিতে কেহ পারিবে না?" 

অতএব দেখা যাইতেছে--যে যাহার আসান 

তাহাকে প্রধান কর! হইয়াছে, কিন্তু আত্মসত্ত। হইতে 

উভয়েই যখন অভিন্ন,_এগীঠ আর "লীঠ, তখন 

উভয়েই এক বস্ত;_কারণ আত্মা লিঙ্গ বিবজ্জিত, 
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স্ত্রীও নহছেন- পুরুষ নহেন, সুতরাং কে বড়-কে 

ছোট নির্ণয় করা বাতৃলতা। মাত্র । 

প্রীমৎ আচাধ্যদেবের এইপ্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়। 

শিব্য বললেন --গুরো ! ভ্্রী ও পুরুষ যদি একই বন্ত 

হয়, তাহ হইলে “কামিনী” বলিয়া হেয় জ্ঞান বা 

বর্জন কাহাকেই ব! করিব £ 

জিজ্ঞাস্থ শিষ্যের যুক্তিপুর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীমৎ 

আচাধ্যদেব সন্সেতে বলিলেন--'বৎস ! ইহা সত্য। 

স্বী-পুরুবভেদবিবর্জিত অদ্বিতীয় সন্তা' জ্ঞানভূমির কথা, 
দ্বৈতভূমি বা ব্যবহারিক জগতে যতক্ষণ বাস করিতে 

হইবে, ততক্ষণ প্রকৃতি অন্থুষায়ী বা শ্রষ্টার দ্বৈতকলার, 

প্রতীক হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষকে ভিন্ন মানিতেই হইবে, 

(অবশ্য ব্যবহারিক হিসাবেকারণ পরমার্থতঃ 
তাহারা একই )। 

“স্্রী-পুরুষ” কথা বস্ত্রতঃ বেদান্তোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ 
হইতেই জাত, এবং নাম-রূপ বর্জিতে তদনুরূপই 

অভিন্ন । স্থষ্টি যখন হইল এবং তাহার প্রজাভুক্ত যখন 
আমরা হইলাম, তখনই অবিদ্যাবশতঃ দ্বৈতবুদ্ধিতে 

আমরা সব্বত্র ভেদ দেখিতে লাগিলাম। নশ্বর 

মানবীয় উপকরণান্ুষায়ী পঞ্চকর্মেন্দ্িয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় 
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মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকারের সমষ্টিতে মানুষ স্বষ্টি 
করিলেন। মনোধর্মহিসাবে কামক্রোধাদি ড়রিপু 

উভয়কেই (্ত্রপুরুব) সমভাবে বরণ করিল। জড় 
ও চৈতন্যোপকরণ হইল একই,__মাত্র ""অর্ধনারীশ্বর'গত 
নরের ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে নরান্ুযায়ী হইল পুরুষের 
আকৃতি ও প্রকৃতি এবং নারী অনুযায়ী হইল স্ত্রীর 

আকৃতি ও প্রকৃতি । বিভিন্নতা কেবল মানসিক জগতের 

খেলা স্থষ্টিকর্ভা নর ও নারীকে কঠিন কোমলে 

তৈয়ারী করিয়া উভয়কেই সৌন্দধ্য, লাবণ্য ও কমনীয়ত। 

দান করিলেন--উভয় উভয়কে আকৃষ্ট করিবার জন্ত 
এবং সেজন্য নর ও নারীর পরম্পরের প্রতি আকষণ ও 

ভালবাসা চিরন্তন ! আকধণ না হইলে মিলন অসম্ভব! 

চুষ্বক লোহাকে টানে--যেহেতু তাহার আকর্ষনী শক্তি 
আছে; নর ও নারীর পক্ষেও ঠিক তাহাই। এই 

আকর্ষণ লইয়াই সংসার, _-আন্তথা সংসার বা স্য্ি 
থাকিত না। 

সংপার শাস্ত্রের চক্ষে কিন্ত বাসনার আবাস বা 

বন্ধন বলিয়। পরিগণিত! মুযুক্ষু--সকলের পারে যাইতে 

ইচ্ছুক, তিনি জগতের কোন দ্রব্যই গ্রাহ্থ করেন না, 

তাহার পক্ষে জড়ের মিলনে শাস্তি উপভোগ অতি 
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তুচ্ছ বলিয়া প্রত্তীত! তিনি চান চেতনের সহিত মিলন 
করিতে । চৈতন্য সকলের মধ্যেই বর্তমান এবং চৈতন্তই 

আত্মা; এ চৈতন্তকে উপলব্িদ করিবার জন্যই জড়ের 

খাচা ভুলিতে হয় বা আকর্ষণের ফাদ এড়াইতে হয়। 
তন্ত্রেষে নারীর মধ্যে আদ্যাশক্তির রূপদর্শনের কথা 

আছে বা মাতৃশক্তির সন্দর্শন-রহস্ত কথিত আছে, 

তাহ। এ নারীর জড়াবরণ শরীরটাকে ত্যাগ করিয়। 

চৈতন্সত্তা আত্মার সন্দর্শনেই অধিষ্টিত ! 
সাধারণতঃ ব্যবহারিক জগতে নরনারী মোহাচ্ছন্ন, 

কারণ মোহ বা মায়াচ্ছন্ন ন হইলে স্থষ্টির উদ্ভব সম্ভব 

হইত নাঁ,_-মায়াতীত হইলে সকলেই স্ব স্বরূপে 

অবস্থান করিত। কিন্তু এ মিথ্যাবরণ মায়াটুকু 
বরণ করিয়াই যত গোল। এই জগতে, স্থষ্টির অথব৷ 
দ্বৈতের মধ্যে পড়িয়া অদ্বৈতের ঝা স্থগ্টির অতীতাবস্থা 

লাভ করিবার জম্যই স্যগ্রির প্রয়োজন। সুতরাং 
মায়ারাজ্যে নরনারী বলিদানের উপকরণ স্বরূপ; বন্ধন 

তাহাদের আছেই,_কাঁজেই দোষবিবজ্জিত হইবারও 

উপায় নাই এবং এই নিমিত্তই নর নারীকে আকর্ষণ 

করিয়া নিজেকে জড়ীভূত করিয়া ফেলে এবং বাসনার 
বশে সংসার স্থষ্টি করিয়া বসে ; তখন জড়কে জড় বলিয়। 
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তাহাদের আর জ্ঞান থাকে না, চেতন্যসত্তাকে সম্পুর্ণ 
ভুলিয়া জড়কেই সর্বন্ব জ্ঞানদ্বারা আপন করিয়। 
লইয়া, তাহার প্রাপ্তি ও বিলয়ে সুখ-দুঃখ অনুভব 
করে। ৮. 

শাস্ত্র সুখ-ছুঃখরূপ ছন্বকেও বন্ধন বলিয়া অভিহিত 

করেন, এইজন্য মুমুক্ষুকে সুখছুঃখের পারে যাইয়া 
দ্বন্বাতীত হইতে হইবে ; আর ইহা সত্য ণঘ-_. 

স্থখ যাঁহ?, যথার্থতঃ তাহা লাভ হয় একমাত্র জ্ঞান বা 

্রহ্মানন্বান্ুভূতিতেই ! 
অতএব “কামিনী ত্যাগ কর' অর্থে মুমুক্ষু মাত্র 

কামরূপিনী স্ত্রীর মায়া-মমতা ও আকধণ হইতে দুরে 
থাকিবেন-দ্বেব বা হেয় বুদ্ধি লইয়া নয়, পরস্থ 

“মাতৃভাবে হেরিয়া সকলে বা পস্ত্রয়ঃ। সমস্তাঃ সকলা 
 জগৎস্থু৮--এইরূপ দর্শনে ! রমণীমাত্রকে মাতৃত্ভঞানে 

দর্শন করিয়। জড়দেহের সংসর্গে ক্ষণিকানান্দের বাসন: 

ত্যাগ করাকেই কাম বা কামিনী ত্যাগ বলে ₹- 
অর্থাৎ নারিগণের প্রতি কামভাবে দর্শন না করিয়া? 

“তাহাদিগকে আমার করিয়। লইয়া জড় দেহটাকে 
সর্ববন্থ না ভাবিলেই হইল; কারণ মাতৃভাবে দর্শন 

করিয়া রমণীর সংশ্রন ত শাস্ত্র হেয় প্রতিপন্ন করেন 
ক 
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নাই? (তবে এইভাব হৃদয়ে রোপন করিতে 

সাধনার প্রয়োজন অথবা অপর কথায় বলা যায় 

ঈশ্বরান্ুগ্রহসাপেক্ষ |) 
সাধারণতঃ মানুষ কিন্ত রমণীকে উপভোগের বস্ত 

জ্ঞানে নিজ অপেক্ষা তাহাদের হের মনে করেন এবং 

সেজন্য দেখা যায়- ব্রাহ্মণ্যযুগের ফলব্বরূপ আজিও 

নারীকে বেদাদি শাস্ত্রাধিকার হইতে বঞ্চিতা রাখা! 

হইয়াছে। বৈদিকযুগে কিন্তু এরূপ ছিল নাঃ তখন 
পুরুষ ও নারীর অধিকার প্রায় সমানই ছিল,--তাই 
আজিও গাগা, মৈত্রেয়ী, অপালা!, বিশ্ববারা, ক্ষণ। প্রভৃতি 

্রক্ষবিদূধী ও মন্ত্র বীরবালাগণের নাম ইতিহাস 
পৃষ্টায় ব্বর্ণাক্ষরে শোভা পাইতেছে। গাগর্ণ জনকের 
রাজসভায় মহবি যীজ্ঞবন্ক্যকে সগর্ভে ব্রহ্ম-মীমাংসায় 

আহ্বান করিয়াছিলেন ; মন্তদ্েষ্ট জিন্তুণ-খধির বাঙ্নাম়্ী 
কন্য! দেবীস্ুক্তের রচয়িতা,__-আজিও তাই শ্্রীশ্রীচণ্ডীর 
প্রতীকরূপে তাহাকে জগতের ঘরে ঘরে পুজা করা 

হইতেছে; ক্ষণা সগর্ভে রাজ! বিক্রমাদিত্যের সভায় 
জ্যোতিষের অপূর্বধগণন1 প্রদর্শন করিয়া জগতকে 
স্তস্তিত করিয়! গিয়াছেন ইত্যাদি! স্ত্রীজাতি মাতৃজাতি 

--আগ্চাশক্তিরূপিনী ! কিন্তু তাহা ভুলিয়া-- 
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সত্যকে মিথ্যাবরণে চাপা দিয়া--মাত্র তাহাদের 

ভোগের সামগ্রী করিলে চলিবে কেন? তন্ত্রকার 
বলিয়াছেন-_ 

“ম্িয়োদেবাঃ স্তিয়ঃ পুণ্যাঃ স্ত্িয় এব বিভূষণ: | 

স্্রীদবেষো নৈব কর্তব্যস্তান্থ নিন্দাং প্রহারকং ॥ 

অথবা প্রজাপতি মনু বলিভেছেন-_ 

“যত্র নাধ্যস্ত পুজান্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাচ। 

যত্রৈতাস্ত্ ন পুজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলা; ক্রিয়াঃ ॥” 

শ্ীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী একস্থানে বলিয়াছেন-_ 

"নারীর সম্মান--নারীর ন্যায্য অধিকার না দিয়া তাভাকে 

বন্দিনী-মাত্র উপভোগের সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ 

করাতেই আমাদের সমাজের এত ছর্দশ1।” শ্রীমৎ স্বামী 

বিবেকানন্দজীও ক্ষোভে বলিয়াছেন এইজন্_-“কিন্ত 
হায়! নারীর পুজা অর্থে মানুষ বুঝিয়াছে এখন 
নারিগণের রূপযৌবনের পুজা । কিন্তু তাহা নহে, 
ঈহার প্রকৃতার্থ হইতেছে--জগতের সমস্ত রমণীকে 

নাতৃবৎ দেখিয়া তাহাদের পূজ! অর্থাৎ ভক্তিকরা |” ** * 
শ্লোকে জ্ত্বীধুঁ স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি ও রূপ- 
যৌবনের পুজা--এই নিন্দনীয়ার্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে 



১৩২ জ্ীরামরুষ্চত্বিকা 

এবং তত্ত্যাগই মুমুক্ষুগণের একান্ত" কর্তব্য- ইহা 
ইঙ্গিত কর! হইয়াছে । 

তৎপরে আসিতেছে “কাঞ্চন” 1 কাঞ্চনার্ধে-. 

আর্থ বা ধন *,“যে ধনে বাড়ী, খাওয়া পরা-_ইন্ড্রিয- 
স্বখের চরিতার্থ রম্পাদন হইয়। থাকে । ইহা! লোভ 
ও মোহের একটি প্রধান উপকরণ, সেজন্য শাস্ত্র 

ইহাকে “অনর্থ আখ্যা? দিয়ছেন । আচাধ্য শঙ্কর 

বলিয়াছেন 

“অর্থমনর্থং ভাবয় নিতআাম্, 

নাস্তি ততঃ স্খলেশ? সত্যম্ ॥” 

_হে ধনলুদ্ধ:বিষয়ি ! তুমি যে ধনের জন্য সাকারা 
ঈশ্রী মাতাকে মাতৃজ্ঞান কর না, পিতৃ-ভ্রাতৃরক্ে 
হস্ত কলঙ্কিত করিতেও দ্বিধাবোধ কর না, নরকের 

বিভীষিকাকে স্বর্গের আলোক বলিয়া ভ্রমের পথে 
ছুটিয়া চল, তাহাকে “নিত্যম্”-_- প্রতিনিয়ত অনর্থজ্ঞান 

কর। কেন? না তাহাতে যথার্থ স্বখ বা শাস্তি নাই, 

+ স্বামী বিবেকানন্দজী--কাম-কাঞ্চনকে 75886 2 0০1৫ 

মাখা! দিয়াছেন । "" 
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পরস্ত ছুখ ও অশান্তির জালাই ক্রমাগত রহিয়াছে । শান্তর বলেন-__ 

“অর্থানাম্ অর্জনে ক্লেশস্তথাচ পরিরক্ষণে | 
আয়ে ক্লেশো বায়ে ক্লেশো ধিগর্থান্ ক্রেশদায়িনঃ ॥" 

অর্থাৎ ধন অর্জন করিতে কষ্ট, রক্ষা করিতে কষ্ট 
এবং ব্যয় করিতেও কষ্ট,_-অতএব যাহার উপায়, রক্ষণ 
ও ব্যয়ে এত ছুঃখ, তাহ! কি কখনও সুখের হইতে 
পারে? লোকে বলে_-টাকা গোল, ইহা লাগায় 
গোল”ইহা অতি সত্য কথা ; কারণ তম্কর ও 
আত্তিয়ন্জনাদি হইতে ধনশালীর শঙ্কা যথেষ্ট, ই? 
সঙ্গে থাকিলে পথিকেরও মৃত্যুভয় পদে পদে 

অর্থলোভাদির সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছেন 
_বিষভোজনমিব বিপরিণামছ্ঃখাত--অর্থাৎ বিষ 
চভোজনের ম্যায় ছুঃখে ইহাদের পরিণতি । ধনের মোহ 
এমনই যে-_ইহাতে পরার্থপরতা অনেক ক্ষেত্রে লি দিতে 
হয় এবং ইহা মান্থুষকে পশুতুল্য বিবেকবুদ্ধিহীন করিয়: 
ইলে। অতএব মুসুক্ষু ব্যক্তি ধনের বা কাঞ্চনের আশ' 
ত্যাগ করিবেন। এই কাঞ্চন ও কামের প্রতি- বীতরাগ 
হইবার জন্ত প্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী বলিতেছেন__ 
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“হেয় কামকাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে জীব সে ত্রহ্মানন্দ লাভ 

করিতে পায় না। বৈরাগ্য-বিষয়বিতৃষ্ণা না হলে, 
কাকঝিষ্ঠার ম্যায় কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে 

“ন সিধ্যতি ত্রহ্ম- শতান্তরেইপি”-_ব্রন্মের কোটীকল্পেও 
জীবের মুক্তি নাই।” 

* পণ্ডিত অথোর নাথ কাব্যতীপ প্রণীত একটি গান প্রদত্ত 

হইল। ইহাতে কামিনী-কাঞ্চনের একটি নিখুৎ ছবি আকা 
হইয়াছে । যথা 

“ায় কি মজার ধন--কামিন" কাঞ্চন | 

( এর ) একটা তেই রক্ষা নাই আবার-_ছু*টির সম্মিলন ॥ 

( এরা) মজার বিধির সৃষ্টি, মজায় করে সৃধাবুষ্টি 

বুঝ তে দেয় ন| টক্ কি মিষ্টি, এমনি সংযোজন ॥ 

ওদের নেশায় মজে যে জন, হয়--চক্ষু থাকৃতে অন্ধ সে'জন 

বিলাসের বিছানায় য়ে, দেখে স্ৃথের স্বপন । 

নেশার ঘোরে হয়ে বিভোরু, 

ধরা দেখে সবার মতন ॥ 

কামিনী কাঞ্চনের .আশ', 

মিটে না ধার, ঘোর পিপাসা, 
অন্তরে বাসনার,বাম।-- মিটে না কখন্। 

কেবল, ভোগে ভোগে ভূগে মরে, 

ভোগে যায় আকিঞ্চন ॥ 
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কামিনী-কাঞ্চন লইয়াই সংসার,_স্থৃতরাং এই 

অর্থ ও কাম যে স্থানে বিদ্যমান থাকিবে, পরমার্থ ও 
রাম সেখানে থাকিতে পারে না-'যাহ। কাম, তাত] 

নেহি রাম।, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী বলিয়াছেন 

যারা বলে এ সংসারও কর্ব_ ব্রন্মজ্ঞও হব, তাদের 

কথা আদপেই নিবি না। একুল ওকুল ছুকুল গ্েেখে-_- 
ছু'নায়ে পা দিয়ে পার হওয়া যায় না । জনক রাজা 

ক'জন হ'তে পারে? জনক প্রথমে হেটমুণ্ডি-পঞ্চতপা 

হয়ে কত বর্ষ কঠোর তপস্তা করেছিলেন, ভাই ভিনি 

ব্রন্মজ্ঞান লাভ করে-মাখম হয়ে সংসাররূপ জল 

মিশে রাজ্যশাসন করেছিলেন এবং সেপ্জস্তাই তিনি 

বল্তে পেরেছিলেন-_ 

অনস্তং যত মে বিস্তৃং যস্ত মে নাস্তি কিঞ্চন । 

মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহাতি কিঞ্চন ॥ 

_মহাভারত । শাস্তিপ; ১৭৮ 

_অর্থাৎ আমার এই অনন্ত বিত্ত আছে বটে, 

অথচ আমার কিছুই নাই। মিথিলা সমস্ত দগ্ধ হইয়া 

যাইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না এবং তাহাতে 

আমার কিছুই আসে যায় ন। ব্রহ্গজ্জর জনকের এই 
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কথা কে বল্তে পারে? অতএব ত্যাগ-_ত্যাগ_ 

'নান্যপন্থা। বিদ্যতেইয়নায়,-সব্বং বস্তু ভয়াম্বিতং ভুবি 
বুণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।” »* * শ্রুতিও তাই বলেছেন 

“ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগৈনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ ।'_-ধন 

বা পুভ্রোৎপাদনের দ্বারা নভে.--একমাত্র 'ত্যাগা- 

চ্ছান্তিরনস্তরম্।” (ক) 
ভগ্বান শ্রীগ্রীরামকৃষ্ণজদেবের উপাসনা প্রণালীও 

ছিল ঠিক তাহাই । তিনি সমস্ত রমণীকেঈ আছ্যা- 
শক্তির প্রতিমৃত্তিস্বরূপে দর্শন করিতেন । কাঞ্চন তিনি 

স্পর্শ ই করিতে পারিতেন না; এমন কি ধাতুদ্রব্য স্পর্শ 
করিবামাত্র তাহার অঙ্কুলিসকল বক্র হইয়া যাইত ।, 

জননী বলিয়া সমস্ত রমণীকে এবং মাটি বলিয়া সমস্ত 

এশ্বধ্যকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসমুদ্রের তলদেশে গমন 

করিতে তিনি সক্ষম ভইয়াছিলেন ! ক ক কামিনী- 
কাঞ্চন মুক্তি পথের অস্তরায়স্বরূপে ত্যাগ করা 

বিধেয়'__এই অর্থেতি শ্রীমৎ আচাধ্যদেব বলিয়াছেন 
'সত্রকাঞ্চনাদিযু, সদা যদি তে অসরক্তি-_অর্থাৎ 

ত ০ সপন ০ পিস ০০ তাপ শপ শকীপপীসপিসতপীশি শতশত আসীন শিপ পপ পি পাশশী শিপ শাপপীশ ০ 

(ক) “ন কনম্মনা বিমুকঃ শ্যান সম্ভত্যা ধনেন বা। 

আবত্মনাত্মানমাজ্জায় ঘুক্তে। ভবতি মানবঃ |” 

--নহানির্বাণভন্ত্র।১৪শ উঃ ১৩৫ 
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অন্থরাগ বা আসক্তি থাকে এবং 'তৃষ্ণাক্ষয়ো ভবতি চেন্ন 

সিষেব্যমানে”- পুনঃ পুনঃ কাম-কাঞ্চন ভোগ করিয়াও 

যদি না তোমার তৃষ্ণা বা বাসনার শাস্তি হয় ইত্যাদি; 

অর্থাৎ মুক্তিকামী মাত্রেরই ভোগকালে.এইরূপ বিচার 

কর! উচিত যে-_'আমি-_যে বিষয় ভোগ করিতেছি, 
ইহা] যথার্থ কি আমাকে শাশ্বতানন্দ দান করিতে 
পারিবে, অথবা ইহা ক্ষণিক বিকৃতানন্দ ?--এল 

এই বিচারদ্বারা যর্দি তিনি দেখেন যে তাহা প্রকৃত 

আনন্দ ন। দিয়া মায়িক প্রলোভনেই ভাহাকে বঙ্গন 

করিবে, তবে উচিত-_-ভতক্ষণাৎ সেই ভোগবাসনা 

পরিত্যাগপুর্বক নিত্য ও শাশ্বতানন্দের দিকে তাহার 

ধাবিত হওয়1 ! শ্রীমৎ আচাধ্যদেব কাম-কাঞ্চনল!লস:র 

মোহিনী-মায়। দর্শন করিয়াই তাহাকে নিগড়বদ? 
__মর্থাৎ শৃঙ্খলস্বরূপ ও “ভববন্ধহেতৃন্'- সংসার- 
বন্ধনের কারণ 'বিভ্ভায়”অর্থাৎ জানিয়া কামকাঞ্চন 

ত্যাগী ভগবান শ্রীশ্রীরামকু্চদেবকে ভজনা করিত 

বলিয়াছেন; কারণ “ক্ষণমিহসজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভব্তি 

ভরার্ণবে তরণে নৌকা” তাহার নিকট ব্যাকুলহৃদয়ে 
প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই এই ভোগবাঁসনার প্রবাহ 

বিনষ্ট করিয়া তিনি শান্তি প্রদান করিবেন । 



গঞ্চম অধায় 

এক্ষণে আচার্ষ্যদেব ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজদেবের 

অলৌকিক কাধ্যাদির কিঞ্িং গাভাস দিয়া তাহার 
অদ্ভুত চরিত্র ও সাধন সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন, যথা 

ভার্্যামেশষগুণভূষিত ভক্তিযুক্তাঁং 

যোষাঞ্চ কামবশগাং সকলাং তখৈব। 
দুরাঁৎ প্রণম্য জিতবাঁন্ য উ মাতৃবুদ্ধ্যা, 

তং কামগন্ধরহিতং ভজ রামকুষ্ডং ॥ ৫ ॥ 

অন্বঃ। যউ (হি) অশেবগুণভূষিতভক্তিযুক্তাং 
( নিখিলকল্যাণগুণালক্ুতাং ভক্তিমতীঞ্চ ) ভাষ্যাং তখৈব 

( তেনৈব প্রকারেণ ) সকলাং কামবশগাং (কামুকীম্) 

যোষাং (স্ত্রিয়ং ) চ দূরাৎ ( বিপ্রকৃষ্টদেশাৎ ) মাতৃবুদ্ধা। 
( ইমাঃ সর্ববা এব জগদস্বয়ামৃত্তয়--ইতি মতিং কৃত!) 

প্রণম্য (স্বাবধিক প্রকধখ্যাপনামুকুলব্যাপারবিশেষ 
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বিষয়ীকৃত্য ) জিতবান্ (তা যোষা এব 'আঅভিভরত্রর্বন ন 
তু তাতিরভিভূতঃ ) তং কামগন্ধ রহিভং (বুভুক্ষালেশে- 
নাপিহীনং ) রামকৃষ্ণং ভজ ( একান্ততয়া - তাদ্চণ শ্রবণ- 
বিচারণ-তদমলসত্তময়বিগ্রহ প্রত্যয়ৈকতানতয়া সমু 

পাস্স্ব )॥ 

অর্থ। যিনি সর্বগুণভূষিত। ভক্তিযুক্ত! পল্ত' 

ভোগন্থখে অন্ুরক্ত। বহু যুবতীগণকে জগজ্জননী? 

মুত্তিজ্ঞানে দূর হইতে প্রণাম করিয়া স্নাকরূপে 
বিজিতেক্দ্রিয় হইয়াছিলেন, সেই কামগন্ধহীন পিমল- 
সত্বময়-বিগ্রহ-শ্রীরামকৃষ্জদেবের অমল চরিত্র একন্থু হইয়া! 

শ্রবণ_-মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা শান্তি লাভ কর 

দীপিকা ॥ ৫১১ ভার্ামন্েষ ইতাদি 1 
ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্জদেব বীকুড়া জেলার অন্পগত 
কামারপুকুর গ্রামে সন ১২৪২ সালের উই কান্তন 

(ইং ১৮৩৬ খৃষ্টানদের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ) শুরুপক্ষ-বধবার 
দ্বিতীয়াতিথির শুভ ব্রান্মমুহুৰ্তে জন্মগ্রহণ করেন । * 

ঠাহার পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় একজন নিষ্ঠাপ'ন 
জীপ িশিশীস পপি শীত পতিত প্পাশ- 7 - ৩৭ পপিশী পাশ শীট * ৯ শীত ৩ পিসি 

* এখানে পাঠকপাঠিকাবর্গকে আচাষ্য শঙ্করের এই কাট 
মনে রাখিতে হইবে--“অজোহবায়ো ভূতান'মীশ্বরে! নিতা হঙ্গ- 



১৪০ _ আ্রীরামরুষ্চজ্দিকা। 

সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং মাতা চন্দ্রমণিদেবী 
দ্েব-দেবীপরায়ণা-_-সাধবী ও লজ্জাঙীলা রমণী ছিলেন । 

ভক্ত ক্ষুদিরাম পিতৃগণের পিগুদানোদ্েশ্যে যখন 

৬গয়াধামে গমন “করেন, তখন অপূর্ব এক ন্বপ্ন 

দর্শন ও ভগবছ্ধণীর ফলে-তিনি স্বয়ং ভগবানকে 

পুত্রদূপে লাভ করিয়াছিলেন। প্লে তিনি দেখিতে 

পান--জগৎপতি নারায়ন সন্দিরতলে জ্যোতিন্ময়- 

সিংহাসনোপরি আসীন হইয়া হাম্যবদনে ভাহাকে 

বলিতেছেন__ক্ষদিরাম ! তোমার ভক্তিতে পরিতুষ্ট 
হইয়াছি, এক্ষণে ধরন্গ্রানি দূর করিবার জন্য পুত্ররাপে 

জন্মগ্রহণ করিয়া আমি তোমার দেবা গ্রহণ করিব ।' 

__বাস্তবিক, ক্ষুদিরাম গগয়াধাম হইতে কামারপুকুরে 
ফিরিয়া ঘখন শুনিলেন ও দেখিলেন যে পাব্বী 
চন্দ্রমণিও বাটার সম্মখস্ত শিনমন্দির প্রাঙ্গনে 'শাস্তিনাথ 
নভাদেবের' ন্বগাঁয় দজ্যাতিশ্োতপ্রভাবে গর্ভসম্ভবা 

হইয়া মানবী তইতে দেবীর আসনে অধিষ্িতা 
হইয়াছেন, তখন নুঝিলেন সত্যই ভগবান তাহাকে 

বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবোহপি সন্ শ্বমায়য়। “দেহ বানিবৰ জাত ইব' 
চ লোকান্ঠগ্রহং কুর্বয়িব--উত্যাদি 1 

_শাঞ্করভায্োপক্রমণিক। । * 
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কৃতার্থ করিয়। ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন, এক যথার্থ 

পাইলেনও এক দেবনিন্দিত চারুদর্শন পুত্র, যে পুর 
উত্তরকালে শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চ পরমহংস নামে জগদ্বিখাত 

হইয়া শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রাণপ্রতিষ্টী পুববক সাধন- 
জগতে এক অমানব লীলার মনা তে স্বধন্মু- 

সমন্বয়-বাণী ঘোষণা! করিয়া জগংকে শবপারের 

অপূর্ববপন্থা প্রদর্শন করিয়া গেলেন এবং যে পুত আাজ 
সমগ্র জগতের নরনারিগণের জ্যোতিস্তন্ত হইয়া ষ্চগর 

ঠাকুররূপে প্রাণের অধ্যে পূজিত ও বন্দিত হইডেছেন 

এগয়াধামের শ্রীঞ্জাগদাধরের স্বপ্রপ্রস্থাত বজয়া 

 শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যকালের নাম ছিল 'গদাধর । 
পিত। ক্ষুদিরামের পরলোক গমনের পর তাহার ক্ষ 

জাত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত হিনি কলিকাতা 

ঝামাপুরুরে ও তংপরে দাক্ষণেশ্বরে উপস্থিত হদ 

তথায় তাহার সাধন-জীবনের প্রারস্তু ও উদ্যাপন হন 

্রীশ্রীজগত্তারিণীকে সজীব মাতৃমূত্তিতে লাভ করিয়া । 

তৎপরে রামকুমার স্বগে গমন করিলেন এবং দৈবচক্রে 
পুনরায় তাহাকে কামারপুকুরে আসিতে হইল । নত 

চন্দ্রমণিদেবী শুনিয়াছিলেন পুত্র তাহার পাগল 

হইয়াছে, তাই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাহার 
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জীবন-প্রবাহ পরিবস্তিত করিতে তিনি চেষ্টা পাইলেন 

এবং মধ্যম পুত্র রামেশ্বরের চেষ্টায় কৃতকাধ্যও হইলেন। 

কামারপুকুরের পার্্ববন্তী এবং বাঁকুড়াজেলার 
মন্তর্গত জয়রামবাদী গ্রামের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়ের কন্যা "সাক্ষাৎ লক্ষমীব্মরূপা শ্রীমতী সারদা 

দেবীর সহিত শ্রীরামকুষ্চদেবের বিবাহ হইল । এ 

বিবাহ অনিচ্ছাসব়ে না হইয়। বরং তাহার নির্দেশমতততই 

হইয়াছিল, কারণ উপযুক্তা। পাত্রী” অনুসন্ধানে শ্রীযুক্ত 

রমেশ্বর ও অন্যান্য সকলে যখন 'মকৃতকাধ্য হন, তখন 

তিনি বলেন পাত্রী তার কুট] (তণ) বাঁধা আছে এবং 
উক্ত জয়রামবাটাস্থ শ্রীযুক্ত র'মচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের, 
হ্য'ই তাহার নিদিষ্ট! পাত্রী | 

বিবাহ হইল বটে, কিন্ত বিবাহের উদ্দেশ্য যাহা 

সংসার কবা, তাহা আর হইল না। তিনি কামারপুকুর 

ভাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বরস্থ রাণী রাসমণি--ধাহাঁকে 

বলিতেন তিনি “অষ্টসখির মন্যতনা", তাহারই প্রতিষ্ঠিত 

দ্বাদশ শিবমন্দিরশোভিত শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরপার্খস্থ 
পঞ্চবটাতলে বাস করিয়। পুনরায় দিবারাত্র সাধন করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু অষ্টমবর্ধীয়। বালিক! শ্রীমতী সারদা 

দেবী যখন ক্রমশঃ বড় হইয়া বুঝিলেন-_ তাহার আরাধ্য 
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দেবতা একমাত্র স্বামী, স্বামীর চরণতলই নাহার 

একমাত্র সম্বল ও আশ্রয়, তখন পিতার সহিত স্ুদীঘপ্থ 

অতিক্রম করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইঈলেন। 

লোকে কত কি বলিল-__“তোর স্বামী” পগল হইয়াছে? 
ইত্যাদি; কিন্ত শ্রীমতী সারদাদেবী র্ কথা 'দিস্মত 

হইয়। স্বামীর চরণতলকেই শ্রেয়; জ্ঞান ' করিয়া তথা 
আশ্রয় লইলেন এবং দাঁসীরূপে সেবাধিকার লাভ করিয় 
নক্ষিণেশ্খর মন্দিরের এক পার্থে বাস/করিতে অপ্রিকার 

ভিক্ষা করিলেন। করুণাময় শ্রীশ্রীরানকৃষ্ষদের পত্বীকে 
পল্লীরূপে না দেখিরা সাক্ষাৎ আগ্তাশক্তিজ্ঞানে প্রণাম 
করিলেন এবং নহবৎ্ঘরে বাসস্থান নিদিষ্ট করিয়। 

আপনার পার্শে থাকিতে অনুমতি দিলেন । 

শ্রীত্রীরামকুঞ্ণদেব বলিতেন--'বিবাহের পর কাক 
(ভ্রাশ্রীজগদম্বাকে ) ব্যাকুল হয়ে ধরেছিলাম যে 
"না! আমার পত্বীর ভিতর হইতে কামভাব এককতল 

দূর করে দে।' মা সত্য সত্যই সেই কথ। শুনিয়াছিলেন, 

কাখণ শ্রীশ্রীসারদাদেবী আরামকুষ্ণদেবকে স্বামীর স্থানে 

'জপতম্বামীরূপে দর্শন করিয়া পুজা করিতেন এবং 
শ্রাশ্রীরামকৃষ্ণদেবও তীহাঁকে "স্ত্িয়় সমস্তা;) সকলা 

জগ্ঈৎসু',--সাক্গাৎ আদ্যাশক্তিবূপিণী ভগবতীজ্ঞানে 

৫ 
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দর্শন করিতেন । দৈনন্দিন ক্ীবনে তিনি পত্বীকে 
গৃহকন্ম হইতে ঈশ্বরচিন্তা পান্থ শিক্ষা দিতেন এবং 
মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও কত্বব্য সম্বন্ধে প্রতিদিনই 

সজাগ করিয়* বলিতেন--“দেখ, চাঁদা মামা! যেমন 

সকল শিশুর 'বামা, ঈশ্বরও তেনন্ সকলেরই আপনার, 

তাকে ডাক্বার অধিকার সকলেরই আছে, যে ডাকৃবে 
_-সেই কৃতার্থ হবে তুমি ডাক তুমিও পাবে ।” 

শ্রীপ্রীসারদাঙ্গেবী একদিন রাব্রিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ- 

দেবের পদসেবাকালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_-“আচ্ছা, 
আমাকে তোমার কি বলে বোধ হয় ?” শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
উত্তর করিয়াছিলেন "যে ম! নন্দিরে আছেন, তিনি 
এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন গ সম্প্রতি নহবতে বাস 
কচ্ছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা কচ্ছেন | 
সাক্ষাৎ আনন্দনঘ়ীর দ্ূপ বলে তোনাকে সর্বদা অত্য' 

ত্য দেখতে পাই ।” 
সর্ববগুণযুক্তা পন্তীকে তিনি চিরদিন জগজ্জননীর 

আমনে অধিষ্ঠিতা করিয়াই পুজা করিয়া আনিয়াছিলেন । 

পন্থীর সহিত তাহার সম্বন্ধই ডিল আধ্যাত্মিক ক্ষ্েবের 
চিরসহচররূপে ! কত বধ অতীত হইয়াছে, কত 

শীস্তভিময়ী রজনী কাটিয়া গিয়াছে পবিভ্রজাগরণে, 
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জগতের অপুব্ধ মানব ও মানবী তাহাদের সুখের নিশি 

কাটাইয়াছেন শান্তিভরা ;প্রীণে- কেবল ভগবদ প্রসঙ্গ, 
ধ্যান ও আদর্শজীবন গঠনকরণী অমুতময় উপদেশ-বাটী 

লইয়া! দেহের সহিত দেহের সন্বন্থা -ণহার। ভলিয়। 

গিয়াছিলেন, প্রেমের আলোকচ্ছটায কাম তাহাদের 

আলোকক্নাত হইয়া প্রেমঘনেই পরিণত হইয়*ছিল: 
£এইজন্য ষোড়শী লাবণ্যপ্ররতিমীকে সম্মুধে রাখিয়া ও 

' কখন শ্রীন্রীরামকৃষ্ণদেবের কামভাব জাগিত না, কামুক 
পুষ্পীঞ্জলিস্বরূপে চিরতরে তিনি শ্রীশ্রীমাতচরণে অসণ 

করিয়াছিলেন । 

সন ১২৮ সালের জ্যৈষ্ঠার্জের একদিন কলহাবিযী 
কালীপুঙ্জার ঘোর অমানিশায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও 

শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে সাক্ষাৎ জগন্মাতার বোড়শীমৃতিচত 
পুজা করিতে সন্কল্প করিলেন । একটি আলিপনাশোডিও 

গীঠ প্রীশ্রীসারদাদেবীর উপবেশনের জন্য স্থাপিত হইল 

পূজার আয়োজনে দক্ষিণেশ্বরস্থ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ৭ 

পূজক দীননাথ শ্রীরামকৃষ্কদেবকে সাহায্য করিত 

লাগিলেন যথাসময়ে পত্বীকে ত্বিনি বমিতে ইঙ্গিত 

করিলে- মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় শ্রীত্রীসারদাদেবী পীঠোপপি 

উপবিষ্টা হইয়া অদ্ধবাহাদশায় চিত্রাপিতের ন্যায় অবস্থ'- 
১৩ 
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করিতে লাগিলেন । শ্রীরামকুঞ্চদেব প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি 
সমাপ্ত করিয়া মন্ত্রপৃত জল্ক্াবা শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে 
শ্রীশ্বীজগদস্বাজ্ঞানে অভিষিক্ত করিলেন এবং চন্দনসিক্ত 

পুষ্প-বিন্বপত্রঃঞ্জলি লইয়া গভীরধ্যানে মগ্ন হইলেন । 
তখন কে কাহাকে. দেখিবে ? দম্তমিত অমানিশী-রজনী, 

ঝি'ঝিপোকা দূর জাহুবীসৈকত ও বনস্থলী প্রতিধ্বনিত 
করিয়া ভীতির ঢক্ধ। বাজাইতেছে.-খদ্যোতমাল। তারার 
বাতি জালিয়া বাতাসের তালে তালে নাচিতে নাচিতে 

করালী কালীর প্রলয়াভিফানের অভিনয় করিতেছে : 

_-আার এদিনে প্রদীপের শীণালোকতলে ঘোড়শী 

প্রতিমা ও তৎপুজক অপরূপ জ্যোতিবিমণ্ডিত হইয়া 

ধার-_স্থির ও গভীর সমাপিতে মগ্ন রহিয়াছেন! 

কতক্ষণ এইরূপ শীরবতার মপুময়শমলনে অতিবাহিত 

হইল, বাহাপুজার সম্বন্ধ বিদুরিত হইল, অতীত অজান। 

এক মানন্দময় দেশে- অন্তরে অন্তরে তাহাদের প্রেমের 

পুজা সমাপু তইতে লাগিল ! তাহার পর-ধীরে ধীরে 

বাহাজগতে মন নামিয়া আসিল, করজোড়ে__ভক্তিভরে 
প্রীরামকৃষ্ণদেব পুজাসমাপন করিয়। প্রণাম করিলেন 

'সব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সব্বার্থসাধিকে । 

শরণ্যে ত্যশ্বকেগৌরি নারায়ণি নমোইস্ত্বতে ) 
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উহাই তন্ত্রোক্ত শক্তিপুজা। .তন্ব বুলন-- 
“শিবশক্ত্যাত্মকং জগৎ১-যাবতীয় স্ত্রা শ্রীপ্রীজগপ্জাত! 

প্রকৃতির প্রতিমূত্তি এবং যাবতীয় পুরুব জগনিয়ন্ত! 

শিবের প্রতিযৃত্তি! প্রত্যেক রমণীতে পুরুবের চক্ষে 

জগন্মাতার প্রতিচ্ছবি প্রতীয়মানকপ্পে এবং পুরুষকে 

নারীর চক্ষে সাক্ষাৎ শিব প্রতিপননকর্পে তান্ছেপ উদ্চু 
.এবং এই জন্যই উভয়ে উভয়ের পুজা €& পুজা 

উভয়ে উভয়ের পূজায় ব্যাপূত থ্কিলে_ জ্ঞাত 

অজ্ঞাতসারে সেই এক এবং অদ্িতীয় পরমেশ্বেরই 

উপাসন। করা হয়। 

কিন্তু তন্োক্ত এই ধারা করজন মাশিরা চচলেশ ? 
সম্পূর্ণ কামজিৎ হইয়া স্ত্রী-শরীরে জগন্সাার মুন্তিকঘন! 

করা কি সাধারণ মানবের কাধা; ইহা একমত 

জিতেব্দ্রিয় ও সব্বত্যাগী হপা"অমাগাপলম্বীগহণর 

পক্ষেই সম্ভব! বিবাহিতা আীকে ভেগ্যা না করিয়া 
পূজ্যা করিরা লইবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা সম্পূর্ণ € 

স্থচারুরূপে ' পাই ভগবান শ্রীশ্রীপামকষ্ণদেবের অমীয়- 

চরিত্রে ! গৌতমবুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি অবতা'রগণ 
বিবাহ করিয়া--পরে বিবাঠিত। পীর মায় ও 

অ*সক্তি কাটাইয়া বৈরাগ্যাবলম্বনে গৃহত্যাগ করেন, 
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শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর নিপাহ করেন নাই,কিস্ত 

নাধকশ্রেষ্ঠ প্রীপ্রীরামকুষ্জদেপের চরিত্রে আমরা 
অতুলনীয়-সংযম দেখিতে পাই । স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া 
কিন্ব। দূরে রাখিয়া নহে, স্বীয় শয্যাপার্থে রাখিয়া কত 
রজনী তিনি ভগব্দ আলোচনায় ও উপদেশপ্রদানে 
শতিবাহিত কৰিয়াছেন। সংসারের খু'টীনাটি হইতে 

গাধাত্সিক-তত্ব পধ্ান্ত তিন শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে, 

উপদেশ প্রদান করিতে বাকি পীখেন নাই । উত্তরকালে 

প্রসঙ্গচ্চলে শ্রীশ্রীসারদাদেবী ভক্তবৃন্দকে বলিতেন-__ 
“এরে! তার উপদেশের কথা আর কি বল্ব? 

প্রদীপের সল্তেটি উক্ষান হতে ভগবদ্সাধনা পর্যন্ত 
তিনি আমার হাতে নাচছে শিখিয়ে গেছেন 1 আঙ্াা ! 

শ্রীশ্থাযাকুরের এই  অপুর্ব-শিক্ষাদানের  অন্তরেই 

লুকায়িত রহিয়াছে যেন সেই মহাআ্মাগণের সান্কেতিক 
বাণী--পতি পরম &র?,-অর্থাৎ পতিই জ্ত্ীর যথার্থ 

গরু । কি সংসার-কি আঅরণা, কি বিপদ-_কি সম্পদ, 

কে বতির্জগং_কি  আন্বরদ্গৎ, স্বক্ষেত্েই রমণীর 
জ্বলন্ত চালক[ুহইতেছেন “পতি? । ৯.» 

সব্ববিষয়ে সমাক অভিচ্ঞতা অঙ্জনে অধীন। 

( আশ্রিত!) সঙ্গিনীকে তছুপযোগিনী করণে কর্তৃত্ব কলার 
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নামেই ত “পতি” কথার তাৎপধা নিহিত! কিন্তু 
ছুরদৃষ্ট-সমাজের পক্ষে তাহার তাৎপধ্য দাড়াঈয়ছে 
মাত্র তাহার অবাধ ভোগকর্তৃত্ে 1 পুরুব চান রমণীদুক 

তাহার সাহায্য ও সন্তোগের ভন্ত ২, কিন্তু একবারও 

তাহার। যথার্থ কর্তব্যের পুতি দৃষ্টিপাত কারন নম; 

ভগবান শ্রীস্রীরামকুষ্চদের তই বিবাহিত হয় 
অবিবাহিতের ন্যায় আকুমার ব্রন্মচর্যা সম্পাদানে জগন্চিক 
দেখাইদ্াছেন-_-বিবাহ অর্থে সান্তাগ নহে, পরল 

বিবাহার্থে হইতেছে-বিবাহিত!কে সংসারিক হইতে 

আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে উন্নীতকরণের পুর্ণ-দায়ত গ্রহণ 

করা এবং তাহাকে সংসারের সহিত সংগ্রামোপযে'গিং 

করিয়া যথার্থ কল্যাণ যাহা_-সেই আত্মসাক্ষাংকালেব 

অধিকারিণী কর। ! তিনি দেখাইলেন যে-বিবাহ কবিয়: € 

সর্বতোভাবে ব্রক্মচধ্য পালন করা যায়, বিবাহ করিয়া ৪ 

সপ্রেম সম্বন্ধে সংসারিক ও আধাম্সিক-কর্তাবের 

অনুষ্ঠান করা সম্ভব ! কিন্তু কিরূপে সম্ভব? ইহাব 

প্রদ্যুত্তর তাহার অদ্বৈতবাদী গুরু প্রীমৎ তোতাপুরীই 

প্রদান করিয়াছেন, যথা_ স্ত্রী ও পুরুষের উভয়কেই 

যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া দশন করেন, তাভ'র 

পক্ষেই সম্ভব! ভগবান এশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে 
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ইহা স্বাভাবিক ছিল। তিনি মাপন বিবাহিতা! স্ত্রীকে 
জগজ্জননীমৃত্তিতে যে কেবল পুজা করিতেন__তাহ' 

মাতৃবুদ্ধযা ॥ --মর্থাৎ জগতের যত রমণী তাহার 
চক্ষে সাক্ষাৎ সা শ্্রীক্লীভবতারিনীরূপে প্রতীয়মান হইত। 
ক ক ক্* একবার সাধন সনয়ে যখন তাহার শরীরে, 
যোগজ বিকারসমূহ উপস্থিত হইল, তখন শ্রীমতী 
রাণী রাসমণি ও তাহার জামভ। শ্রীযুক্ত মথুরমোহন 
ভাবিলেন--অখগু-ব্রহ্মচধ্য ধারণের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের 

শারীরিক অন্ুস্থত। ও উন্মাদ-লক্ষণ প্রভৃতি প্রকাশ 

পাইতেছে, সুতরাং এই অখগু-্রন্ষচ্য্য ভঙ্গ হইলেই 

এ সকলের উপশম হইবেএই ধারণার বশবর্তী 

হইয়া শ্রীযুক্ত মথুরমোহন শ্রীশ্রীরামকৃষ্খদেবের ব্রহ্মচর্য- 
ভঙ্গকল্পে তাহাকে লইয়া কলিকাতার মেছুয়াবাজার- 

পল্লাস্থ খ্যাতনায়ী বারনারী লছ্মমীবাই সন্গিধানে গমন 

করিতে মনস্থ করিলেন এবং ভজ্জন্ত শ্রীযুক্ত মথুর পুর্বব 
হইতেই ইতার 'গাভাম লছমীবাইকে প্রদান করিয়! 

ছিলেন। একদিন কলিকাতায় ভ্রমণ করিতে যাইবার 

ছলে গ্রীপ্লীরামকৃষ্ধদেবকে লইয়া মথুর পূর্ব নির্দিষ্ট 
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মেছুয়াবাজারস্থ বারনারী ভবনে উপস্থিত তইনলন। 

লছমীবাই পূর্ব হইতেই অপুব্ববেশভূবায় সঙ্জিত। 
হইয়াছিল ; শ্রীরামকৃষ্ধদেব ও মথুরামোহন একটি ঘরে 

উপবেশন করিলেন এবং শ্ররীন্রীাকুরকে একাকী তায় 
কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি বাভিবে গমন 

করিলেন। এখানে লছমীবাই মথুরের নিদ্দেশনত 
মোহিনীরূপে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার 
হাবভাব দেখাইয়। শ্রীপ্লীরামকঞ্জদেলক প্রলোভিত এ 

মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। তখন রাত্র ভইয়াছ্ছে, 
ভাবোন্মস্ত শ্রীশ্রীঠাকুর কামুকার সেই মোতিনীরূপ দর্শ:নর 

পরিবর্তে দেখিলেন শ্রীশ্রাজগন্মাতার ভূবনামোতিনা 
্বগায়রূপ ; তখন এক অপুর্ব ফ্গোতিচ্ছটায় তাৰ মদ 

মগুল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, অদ্ধবান্যদশায় করো: 

তিনি “মা! মা! তুই অসতী মা! তোকে কোটী কোতী 
প্রণাম করি” ইত্যাদি বলিতে বাঁলতে সমাধিস্থ হইয়া 

পড়িলেন। লছমীবাই প্রমুখ বারধিলাসিনীগণ এই 

আুভূতপৃবৰ দৃশ্য দেখিয়া স্তস্তিতা ও লঙ্জিতা হইয়। - 

নিমেষ মধ্যে তাহাদিগের মন হইতে কানভাব রে 

হইয়া গেল এবং শ্রীশ্রীরামকুঞ্চদেবের বালকের ন্যায় 
অবস্থা দর্শন করিয়। তাহারা বাংসলাভাবে অভিভূত! 
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হইয়া এবং পরক্ষণে ভক্তিভরে তাহাকে প্রণাম করিয়। 

প্রস্থান করিল। * * মথুর অদূরে অপেক্ষা করিতে 

ছিলেন, লছমীবাই উহার শিকটে উপস্থিত হইয়া 

সজলনয়নে বলিল--“আপনি কাহাকে পরীক্ষা করিতে 

আমার পাঠাইয়াছিলেন? উনি মহাপুরুষ, ওর 

চরণধূলায় আম্মুর মত সহস্র সহশ্র পাতকী উদ্ধার হইয়! 

যার--ইত্যাদি।” শ্রীযুক্ত মথুর শুনিয়া স্তব্ধ ও স্তম্ভিত 

হইয়া রহিলেন। 

মার একটি ঘটন। ; শ্রীরামকুঞ্জদেবের নিকট বভ 

সাধক ও ভক্ত তাহাদের স্ব স্ব সাধনমার্গানুকূল উপদেশ 
লাভ করিবার জন্য প্রতিদিন ঘাতায়াত করিতেন । 

পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ৬ তভ্রাহাদের অন্ততম। পণ্ডিত 

বৈষ্ণধচরণ কর্তাভঙাসন্প্রদায়ের আচাধ্যস্বরূপ ছিলেন! 

কলিকাতার উদ্তবে কাছিবাগানে তাহাদের আখড়া 

ছিল। তথায় বহুসংখ্যক স্ত্রী ও পুরুষ একসঙ্গে থাকিয়া 

| উপদেশ মড সাধন ডজন করিত। পণ্ডিত 1 রং চাহার 

বৈষ্বচরণের একনায় ইচ্ছা হইল শ্রীরামকৃষ্জদেবকে 

তথায় লইয়া যান এবং সেইমত তিনি একদিবস তাহাকে 

পরিয়া বসিলেন। বালকব্বভাব স্তরীশ্রীঠাকুর পণ্ডিতের 
কথায় সম্মত হইলেন এবং একদিন উভয়ে কলিকাতা 
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অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে বৈষ্ণবচরণ 

শ্শ্রীরামকৃষ্ণদেবক লইয়া আখড়ায় উপস্থিত হঈটলে-- 
তত্রস্থ সকলেই তাহার নিব্বিকারচিত্ত, অনৃষ্টপূর্বক ভাব ও 

ভগবদ্প্রেম দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া গেলেন। 

কতকগুলি স্্রীলোক-_তিনি যথার্থ উত্ভ্রিয়জয়ী কি না 
দেখিবার জন্য পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইল এবং 

সম্পূর্ণ পরাজিত। হইয়। ভক্তিগদগদচিত্তে বলিতে 

বাধ্য হইয়াছিল-_তিনি অটুট  সহজ--আনন্ময় 

পুরুন। আহ]! রে এই অস্ুতপৃবব 
জিতেব্দ্রিয়তার নিদর্শনে আত্মহারা হইয়া আমরও 

তৎসঙক্ষে তাহাকে বলিতে বাধ্য হইব-_তিনি সহ 
আনন্দময় পুরুষ__নিব্বিকারচিত্ত মহামানব ! 

সকল রমণীর প্রতি মাতৃত্বের আরোপ না করিলে 

কখনও কাম দমন হইতে পারে না ইন্কা শ্রীশ্রীরামকুষ- 
দেব বার বার বলিয়া গিরাছেন। এই ভাব একমত্র 

উচ্চস্তরের সাধকহ্ৃদয়েই প্রকাশ সম্ভব * কারণ সকলের 

মধা এক আত্মসত্তার অন্ুভব ব্যতিরেকে অর্থ 

আত্মদর্শী বাতীত এই মাতৃভাব পোষণ করিতে সক্ষম 
হন না। কিন্ত তাহা হইলে ত বলা যায়-_ মহাত্মা বা 

তন্ত্রকারগণ কেন এইরূপ অধিকারী অনধিকারী বিচ'র 



১৫৪ জ্বীরামকষ্ণচজ্দ্রিকা 

না|! করিয়া সকলের প্রতি মাতন্বারোপের উপদেশ 

প্রদান করিয়া গিয়াছেন ? ইহ! কি তাহাদের বিকৃত 

মন্তিকষপ্রস্থুত বিলাপধ্বনি নহে ? যথার্থ জ্ঞানী ও পাধক 

বলিবেন না, তাহা! নহে, তাহাদের কথা যথার্থ ই 
মূল্যবান। তাহারা প্রাথমিক স'ধনস্তর ব্যক্ত না করিয়া 

একেবারে ফল 'বা অনুভূতির কথ।ই লোক-গোঁচরীভূত 
করিয়াছেন, তাই বুদ্ধিমান স'ধককে তাহা বুঝিতে 
হইবে কমিক সোপানের ছবি হৃদয়ে অস্কিত করিয়া 

এবং বাহঃ হইতে অন্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাধারণ 

হইতে অলাধারণের সাধন ও অনুভূতি লইয়া! কিন্তু 
তাহা হইলে সেই সাধারণ হইতে অসাধারণে যাইবার 
পন্থস্টে বা কি? তন্বমতাবলম্বা বলিবেন তাহা ছুই উপায়ে 
সাধিত হয়। প্রথম--মাস্তিক্য বদ্ধিসম্পন্ন সাধক + শক্তি 

বা প্রকৃতির প্রতাকন্বরূপা! তীহ'র উপাস্তা দেবীমুন্তিকে 
কেন্দ্র করিয়া তাহারইঈ প্রতিকৃতি সব্ব রমণীতে আরোপ 

করিবেন এবং তাহ। হইলে মন্নত্যবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া 
বিসদুশভাব এককালে বিলুপ্ত হইবে কারণ শ্রদ্ধাবনত 

[ধক সন্তান ঠিসাবেই তাহার আরাধ্য দেবী . বা, 
জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া অন্তরের আবেদন- 
নিবেদন উপস্থিত করেন, সুতরাং ন্বঁয় মাতৃবুদ্ধির 
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জাহুবীধারাই সেখানে প্রবাতিতা থাকে, কামকলুষ 

মাথ! তুলিতে পারে না! দ্বিতীয়--নীয় গঠধারিণী 

জননীর স্নেহময়ীমৃত্তি--সকল রমণীর উপর উপস্থাপিত 

করা । পিতা জন্মদাতা এবং মাতা গভধারিণী € গ্রস্ব- 

কারিণী। ধাহাদিগের কৃপায় আমুরা এই শস্তশ্য'নলা 

বস্থন্ধরায় অবতীর্ণ হইয়া তস্তপদাদিযক্ত ও কমণীয় 
 কান্তিবিশিষ্ট মন্ুধা ভীবন লাভে জাগতিক লন্করনচয় 
উপভোগ দ্বারা আপনাদের ধন্য জ্ঞান করিতেছি, ই 
জনক জননীর প্রতি আমাদিগের কতটুকু শ্রদ্ধাগ্ত'ল ও 

ভক্তি অর্পণ কর! কর্তপ্য ? এই শ্রদ্ধাঘা প্রদ'নসঙ্গেেই 

কি শান্তর বলেন না--"পিতরি গ্রীতিমাপনে শ্রীযান্তে 

সববদেবতা” ? 

সত্রীজাতি প্রসব বা স্থষ্টিকারিণ এবং তার 
জননীর অনুরূপা ন্েহ-মমতার প্রতীক-_মাতৃজাতি ₹- 

. এই ভাবটা হৃদয়ে দুট অস্কিত করিয়া স্বীয় মাতমুন্ডি 

সকল রমণীতে আরোপ করিলেই, কামভাব দূরীত 

হইয়া ততস্থানে মাতৃভাবের উন্মেষ হইবে । সাবারণের 

ইউহণই আচরণীর়। সকল রমণীকে স্বীয় জননীর 

অনুরূপ! চিন্তনই কামরিপু দমনের শ্রেষ্ঠ উপায় | তবে, 
ঈহ| ছাড়া আর একটি উপায় আছে যাহাতে জ্ত্রী-পুঞ্ষ 



১৫৬ জীরাসকষ্ণচন্দ্রিকা। 

ভেদ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় । বিবেক এবং বিচার 
দ্বারা মহাপুরুষগণের উক্তি ও শাস্ত্রবাকা অনুশীলনে 
বখন জ্ঞান হইনে যে-এক হইতে সকলের উৎপত্তি, 

একই সকলের পরিসণাপ্তি এসং এক ত্রন্ষমের অভিন্ন 

ন্তি অদ্ধনারীশ্বর হইতেই স্ত্রী-পুরুষগণের উদ্ভব ও 

হা মায়িক ক্ষেত্রের অভিধান মাত্র; তখনই স্ত্রী পুরুষ 
ভেদভাব নিরাকৃত হয় এবং উভয়ের আন্তঃশায়িত 

শদ্দিতীয় আত্মীর জ্বানে অভিন্নবুদ্ধি প্রবাহিত হয়। 

লোকনায়ক ভগবান শঙরামকৃষ্দেবের এই 'অভেদবুদি 

_পরমার্থ ক্ষেত্রে এলং আরাধা! শ্রীশ্রীভবতারিণীর 

চিরজাগরুক প্রতিযুন্খি ব্যবহারিক জগতে উদিত ছিল, 

নলিঘ়াই, সর্ব রমণীকে তিনি পুরুব হইতে অভেদ দৃষ্টি 
বা মাতুভাবে নিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । 

শ্াশ্রীরামকুধ্চদেন একদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে 

র€ন! হইয়া কলিকাতাস্থ মদ্য়াবাজারের রাস্তা 

দিয়া যাউতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, সাজিয়া 

ছিয়াঁ-মাথায় খোপা বাঁধিয়া ও কপালে টিপ 

পরিয়া কতকগুলি বারবিলাসিনী একটি দ্বিতল গৃহের. 

লারাখায় দাড়াইয়া আছে এবং মোহিনীবেশে বাঁধ। 

ভকায় ভামাক খাইতে খাইতে পথগামী লোকের মন 

চর 

ঞ্ 
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তুলাইতেছে। কালকম্বভাব স্দানন্দময় শ্রী্রীর:মকুষ্- 

দেব তাহাদিগকে হাত .তুলিয়া প্রণাম করিতে করিতে 

বলিতে লাগিলেন-_মী ! তুই এখানে এই ভাবে 

রয়েছিস্? তোকে এই রূপেই আমি প্রণাম করি 7 

অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন ভ্তীভ্রীজগদন্বা কারন'রী 
রূপেও সেখানে বিরাজ করিতিছেন রি চাক: চন্য 

. সেই দর্শন ও অনুভূতি! অতএব এইরাপ-- 

০৩) কামগন্ধরহিতং ৮_কামলেশশুন্ত ই দ ! 

কাম অর্থে বাসনা অথবা ষড়রিপুর অন্তর্গত প্রথম বিপু । 

প্রথমার্থ পাই আমরা শ্রীভগবানের উক্তিতে গীতায়, 

যেখানে তিনি বলিতেছেন_-“কামমাশ্রিত্য দুষ্প,র। 
দন্তমানমদান্বিতাঃ” ইত্যাদি । এখানে “কামান্িতা 

, ছম্প্রং” অর্থে ছুষ্প,রণীয় কামনা অবলম্বন করিয়। 
এবং পরোক্তার্থের আভা দিয়াছেন যথা 

পত্রবিধং নরকস্তেদং.দ্বারং নাশনমাতআনঃ 1 

কামঃ ক্রোধততথা লোতস্তম্মাদেতত্রয়ং ত্যজেহ 7” 

৯৩ শা অঃ ১ ং 

--অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ--এই তিনটি 
নরকের দ্ব।রম্বরূপ + ইহা নীচযোনিপ্রাপক আত্মনারশব 



১৫৮" শ্রীরাসকৃষ্চক্জিকা 

মূল, অতএব এই তিনটি অপগ্ঠ পরিহার্ষ্য । বস্তৃত 

কাম অর্থেই কামনা, অথবা ক'মনারূপ তরঙ্গেই কামের 

( অসৎ প্রবৃত্তি দ্বারা অসদ ভোগের ) উদ্ভব হইয়া 

থাকে। ক্রোধ হিংসাদির আশ্রয়ে শারীরাভ্যস্তরে 

যেরূপ একপ্রকার প্রাণনাশক বিবাক্ত বীজাথুর উদ্ভব 
হয়া থাকে, কামের আশ্রয়ে সেইরূপ এক প্রকার 

কানবাঁজ দেহমধ্যে ক্রীয়াশীল হয়। তবে এই বীজ. 

[ত্যক নরনারীর মধ্যেই বিদামান থাকে । ইহারা 

স্তপ্তাবস্থায় রক্তের সহিত ও"*ঃপ্রোতিভাবে বিদামান । 

যখনই লোভনীয় কোন বস্তু দর্শন বা তাহার 

তি মনে জাগরিত হয়, তখনই একটি ইচ্ছার, 

তাড়িৎ প্রবাহ শরীরের এক প্রান্ত হইতে অপর 

প্রান্ত পধ্যস্ত ছুটিয়া যায়, ও তৎসঙ্গে সপ্ত কাম-, 

পীজগুলি জাগরিত এবং ক্রীয়াশীল হইয়া পুরুষের 

উচ্ডান্তরূপ ফল দিতে উন্মুখ হয় ম্তরাং এই ' 

ক্রিয়াশীল অবস্থাই হইতেছে কামের জাগরণ এবং এই 
জাগরণ দিবার শক্তি একমাত্র বান! বা মনেরই 
আছে। কামের বৈজ্ঞানিক যুক্তির সমর্থনস্থচক বাঁণীও 
পাই আমরা "নারদ তত সুত্রে । ভক্তি স্ুত্রকার 

বলিয়াছেন__ | 



শ্রীরামক্ষ্চক্দ্রিক! ৯৫৯ 

“তরঙ্গায়িতাগীমে সঙ্গাৎসমুদ্রায়স্তি।” 5৫1 অর্থাৎ 

কান ইত্যাদির “তরঙ্ঈ'_সকলের মধ্যেই বন্টমান 
আছে। কিন্ত সেই তরঙ্গ ছুঃসঙ্গের বাতাস পাহলেই 

সমুদ্রের আকার ধারণ কার, এই জন্ক তিনি 

“ছঃসঙ্গ সর্বঘৈব ত্যাজ্যঃ1৮ এই কথা বলির়ত্ছন । 

কামের পশ্চাতে এই যে মনের লুকোচুরি, ঠহ। বর 

. বড় কঠিন; কারণ "ছুঃ) বা "সঙ্গ উভয়ই মনের 
নিয়ন্তরত্বে মনোনীত হয় এবং আঅনের বিকৃত 

আকাজ্া বা বাসনাই সেখান যন্থের কষ কারয়! 

থাকে। অতএব মনকে দমন অর্থাৎ তৎবুর্তির নিরাধ 

' সাধন করিতে পারিলেই কাম দমন সম্ভব হইবে। 

পুর্বপৃববাচাধ্যগণ উক্ত কাম লিপুকে দমন করিবার 

প্রকৃষ্ট পন্থা! আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন- _্রহ্মাচঙ্ধা এত? 

প্রবর্তন করিয়া । সেই জন্য পুববক!লে চতুরাশ্রমৈর * 

মধ্যে আদি আশ্রমই ছিল ব্রশ্মীচধাশ্রম | এশীন 

* চতুরাশ্রম বলিতে ব্রহ্গচধ্য, গাহস্থা, বানপ্রস্থ ও ভৈষ্গ। ৭. 
সন্গ্যাসকে বোঝায়। শূদ্র ব্যতীত ব্রাঙ্ষণাদি অপর তিন বংণব 

প্রত্যেক পুরুষেরই জীবনকাল চারিভাগে বিভভ্ত ছিল; ১৫, 

(১) নবমবধষে উপনয়নের পর হইতে ২৪ বংসর পধাস্ত গুরগুহে 



১৬০ জ্রীরামকঞ্চচান্দ্রকা 

ধব্রন্মচর্য্য বলিতে আমরা বুঝি কি 1না বীধ্যধারণ। 

বীর্যযই সকল বস্তুর সার £ কারণ শান্তর বলিতেছেন-__ 

“সম্যক পরুম্ত ভূক্তস্তসারে! নিগদিতোরসঃ | 

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং ম!ংসান্মেদঃ প্রজায়তে ॥ 

মেদসোহস্থি ততো মজ্জ। মন্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ ॥৮ 

__অর্থাৎ তৃক্তদ্রবা পরিপাক হইলে তাহার সারকে 
রস কহে । রস হইতে রক্ত, পক্ত হইতে মাংস, মাংস 

হইতে 'মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জঞ 

এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি তয়ু। সেই জন্যই 

শিব-সংহিতাকার ধলিয়াছেন-. 

“মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ |” 

এবং এই নিমিত্ত শান্্ব বার বার “উদ্ধীরেতা হইবার , 

মাদেশ দিয়াছেন, কারণ ভাহার। বালিন-- 

“ন তপন্তপ ত্যানু ব্রহ্গচর্যাং তপোত্তমং । 

উদ্ধারেতা ভবেদ যন্ সদেবো নতু ট্রি ॥”? 

হী জা 9 ব্রহ্মচধ্যপরারণ হওয়া ০). ২৫ 

বৎসর হইতে ৫* পধাস্ত বিবাহিত জীবন বা গাহ্স্থ্য (৩) ৫০এর 

পর হইতে বানপ্রস্থ (৪) ৪ তৎপরে সন্বযাস। 



ব্রীরামক্কষ্চক্দ্রিক। ১৬৯ 

_অর্থাৎ বিদ্বন্দ তপন্যাকে তপস্য। বলেন নাঃ 
ব্রহ্মচর্য্যই সর্বশ্রেষ্ঠ তপপ্যা ; এবং যিনি উদ্ধরেতা, 

তিনি মানুষ নহেন- দেবতা । বাস্তবিক ইহ। সন্থয; 
কারণ এ কামই যোগীগণ দ্বারা স্নিবুস্থিত 5ইয়। 

মূলাধারাদি ষটচক্রভেদপুব্ক সহ শদল সহন্রার-সনে 
উঠিথ। ্রহ্গান্থুভীতি প্রদান কু এবং এইজন্য ইহ! তক 

যৌগিক আখ্যায় “কুগুলিনী' শর্তে বলা হর? এই 

কুগ্ডলিনীর আবাসম্থান মূলাধার ও স্বাধিষ্টান চঞ্জের 

নধ্যক্ষেত্র- লিঙ্গের উৎপৰ্ধিস্থলে। উহা বলয় সদশ 
লিঙ্গমূলকে সার্ধত্রিবেষ্ঠনি দার! বিদামান, এই নিশি 
যোগশাস্্কারগণ_উহাকে ন্থয়ন্তু-শিব-বেচিনী' বলি 
অভিহিতা করেন | এ স্থা 

গতি ও সীমান। বলিয়া উহাকে অগ্মযাধ'র গু বলা হইয়। 

'থাকে। যোগী &ঈ অগ্রযাধারস্থিত। শ্রপ্তা কাম 2. 

কুুলিনীশক্তিকে ইচ্ছাশক্তি দ্বার € প্রাণায়াম হা 

হবনে প্র [ণবাযুর আহছুতিতে যখন প্রাণাপান সংযত 

নুষুয্না-মুণালদণ্ড মধ্যগত সুক্ষ পথ দিয়া চক্রগুলি: 

প্র পর ভেদ করিয়। সহত্রারে উখিত করিতে পারেন, 

তখনই এ কামস্থলে প্রেষ বা আনন্দ-_যাহ। বর্ষের 

অভিন্নবাচক, তাহার আস্বাদান ব1 অনুভূতি লাভ দ্র" 
ঃ ৪ 

নে অতুুষঃ অপান বায় 



১৬২ গ্রীরামকষ্চচক্দ্রিকা 

তিনি ধন্য হইয়া থাকেন। এ কাম বা কুগ্ডলিনীশক্তি 

আকিয়! বাঁকিয়া ভূজঙ্গাকৃতিতে অগ্রসর হয় বলিয়া 
উহাকে “সর্প” নামে অভিহিত করা হয়। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে-কামের স্ুনিয়ন্ত্রণ 

বা ত্রক্মচধ্যই নরনারীমাত্রের করণীয় বা আশ্রয়ণীয় । 

_ কিন্তু ছুঃখের বিষয়, অধিকাংশ মানুষ তাহা বুঝে না। 
তাহারা চায় রূপ এবং ভোগের পুজা করিতে। 

স্ীলোক দেখিলই তাহাদের মন বিকৃত হয় এবং 

সকলকে আপন করিতে প্রধাকিত হয় ১ কিন্তু তাহাদের 

বৰা উচিত যে-_-যে সৌন্দষে/ নুগ্ধ হইয়া তাহাদের মন 

বহির্বিবষয়ে ছুটিয়। বেড়াইতে চায়, সেই সৌন্দধ্যের 

উৎপত্তি কোথায় এবং স্থায়িত্বই বা তাহার কতক্ষণ ! 
?বদ্ঞানিকগণ বপলেন-যাবতীয় রঙ এক শ্ধ্যরশ্মির 

কম্পন-তাঁরতমোহই উৎপত্তি হয়, যথা ৪০০ শত 

বিলিয়ান (১০ লক্ষ বার) কম্পনে লাল রঙ, ৭৫০ শত 

বিলিয়ান কম্পনে বেঞ্নে রঙ »-এইরূপ কম্পনের 

তারতম্য হইতেই সপ্ত রঙের উৎপত্তি, এবং উক্ত সপ্তু 

রঙের সংমিশ্রনেই সাদা রঙের বিকাশ; সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে- প্রত্যেক বস্তুর রঙ, এমন কি 
মানুষের গায়ের রঙও এ ন্ধ্যরশ্মির কম্পন হইতে 



শ্রীরামকুষ্ণচন্দ্রিকা ১৬৩ 
উৎপন্ন হয়। শুর্য্যই হইল তাহা হইলে রঙ উৎপন্ন 
মুল বাঁ কারণ; অতএব বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী অবশ্যই কাধ 
দেখিয়া কারণে মনোনিবেশ করিবেন, অথবা কারণ 
দেখিয়া কার্যে মোহিত হইবেন ন1। শাস্্ ঠিক এই কথা 
না বলিলেও অন্তরূপ আভাস প্রদানে বলিয়াছেন-.- 

“তজ্মাংসরক্তবাম্পান্থ পুথকৃকৃস্। বিলোচনং । 

সমালোকয় রম্যং চেং কিং মধ! পরিমূহসি ॥ 

--যোগবাশিট ! বৈরাগাঞ 

অর্থাৎ [কোন রমণীর] চম্ম, মাংস, রক্ত, বাজ্প । 

বারি পুথক কবিয়। যদি কোন প্রকার সৌন্দর্যা দেখি 

পাও, তবে তাহা দর্শন কর, অন্যথা মিথা। মোডি, 
হও কেন? শিচার দ্বার মনকে বাহির হইতে টানিঘ। 

আনিয়া সর্বদা আত্মস্থ করনই প্রলোভনের হাত হইতে 
অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায়। এই উপায় 
শন্বন্ধে বহু মনীষী বন প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন, 

যথ।-_-(১) কুচিস্তা বা কামের উদয় হইলে পঞ্মাসন ক 

নিদ্ধাসনে উপবেশন পূর্বক প্রাণায়াম ও ধান 
করিবে (২) সদ্গ্ন্থ প্রস্থুতি পাঠ ও বিচার করিবে (৩) কট, 
অগ্্-উষ্ণ, লবণাক্ত ও উত্তেজক আহার সব্বথা ত্যাগ 



১৬৪ জ্বীরামক্রষণ্চজ্দ্রিক! 

করিবে (৪) স্ত্রী মাত্রেই মাতৃবদ্ধি আনয়ন করিবে (৫) 
বেদাস্তাদি শাস্ত্রোক্ত বিচার অবলম্বন পুর্বক সকল 
প্রাণীতে অদ্বিতীয় সত্তাঁঙাআ্রীর ভাবনা করিবে 

ইত্যাদি। তবে শেষোক্ত পক: একমাত্র জ্বানীর পক্ষেই 
সম্ভব; সাধারণের পক্ষে অর্থ'ং পুরুষের পক্ষে নারীতে 

মাতৃবুদ্ধি এবং নারীর পক্ষে পুরুষের প্রতি শির বুদ্ধি 
স্থাপনই কাম দননের অত্ভাংকৃষ্ট পন্থা এবং ইহাই, 
তন্ত্বশাস্ত্রোক্তু উপদেশ । ভগবান শ্রীশ্রীরামকুষ্দেব 

ছিলেন ইহার মর্ত বিগ্রহ । নাহার জীবন পধ্যালোচন। 

করিলে দেখা যায়, কি বেদান্তাক্ত-কি তন্বোক্তমাগ, 
সকলই তাহার অধিগত ছিল, এবং সেইজন্য তিনি 

“সব্বজীবে ব্রঙ্গা হেরি অথবা সর্বরমণীতে 

ব্রী্নীজগন্মাতার মৃত্তি দর্শন করিয়৷ সম্পূর্ণ বিজিতেক্দরিয় 
হইতে পারিয়াছিলেন। কান তাহার নিকট সৎকাম বা. 
প্রেমরূপে পরিণত হইয়াছিল, 'আমিতটুকু কাটাইযা, 
বিশ্বের মধ্যে তিনি আপন সন্ত! বিলাইয়া দিয়া 

ছিলেন এবং এইজন্য তাহাকে আমরা দৃষ্টান্তম্বরূপে 

গ্রতণ করিতে পারি। সাধারণ মানুব বাসনার 
অঙ্কশাঘাতে জঙ্গি এবং পরাধীন প্রায়, এই নিমিত্ত 

মে--পথ চলিবার সঙ্গায়ন্বরূপ কোন কিছুর অবলম্বনের 



জ্ীরা মরুষ্ণচন্ড্রিকা। ১৬৫ 

প্রত্যাশা করে এবং প্রাপ্ত হইলে হতাশ ন: হয! 

পরং আশ্বস্ত হয়। বাসনার দাস আমরা বাসনংমুক্ত 

মহ'পুরুবের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই অগ্রসর হই এবং 

ইহাই জগতের নিয়ম । সুতরাং আধুনিক যুগকর্ণালি 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্দেবের জ্যাহিত্ময়---প্রথঘন 

আদর্শ ই আমাদের অবলন্বনীয়। শ্রীনদ্* আচামাতদপ 
এই নিমিত্ত সংকীর্ণ সান্প্রদায়িকহার অন্ধকারে পয, 

দারতার আলোকচ্ছটা দেখাইয়া বলিয়াছেন-ফাঁশ 

আপনার সববগ্ডণভূবিত। পত্বী ৪ এুভাগম্াখেরত এ 

যুবতীগণকে কামচন্ষে দশনের পারবন্তে সাকা ও 

জগজ্জনীর প্রতীক স্বরূপে দেখিয়াছিলেন, এবং তাহাতনব 

পুজা করিয়া শক্তিকে চির সম্মানাা প্রদান ক 

ছিলেন, সেই বালক স্বভাব-নিব্বিকরচিন্ত যুগাতর 
শ্রশ্রীরামকৃষ্জদেবকে ভজনা কর, তোমাদের কল' ৭ 
হইবে এবং কামজিৎ হইয়া যথাথ প্রেমের অধিক'র 

লাভে ধন্য হইবে 1 

গো) 

ব্রয়: 



কামিনীকাঞ্চনের ব্যাখ্যা পুবেব প্রদত্ত হইয়াছে। 
এক্ষণে পুনরায় বল! হইতেছে-_কাঞ্চন ও এমন কি 
কোন ধাতু এবং শ্চনলিম্মিত পদার্থ শ্রীশ্ীরামক্ৃষ্ঞদের' 
স্পর্শ করিতে পারিতেন মন; স্পর্শ মাত্রে তাহার 

হস্তাঙ্গলি বিকৃত হইয়া যাইত । ব্রহ্গই একমাত্র বস্তু, 
তদ্যাতীত সকলই অবস্থ বা মিথা, স্ৃতরাং সদবস্তুর 
৬্তারী প্রীপ্ীগকুর অসতেব সংস্পর্শে আসিলেই 
সমাধিস্থ হইয়া পুনর্ববার সেই ব্রহ্মানন্দসাগরে ডুবিয়! 

যাইতেন! শ্রীমং আচাধাদেন এক্ষণে ভগবান 

শ্বীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেট অদ্ভুত চরিত্রটি অঙ্কন করিয়া 

“লোকশিক্ষার্থ” জগৎকে দেখাইতেছেন, যথা 25 

সংস্পৃশ্যধাতুণিচয়ান্ পরিকম্পিতাঙ্গঃ) 

সংজ্ঞাবিহীন ইব যো বিকৃতা্ুলিশ্চ। " 
সম্ভো ভবেজ্জড়বদিক্দিয়বুপ্ভিশূন্য, 

স্তঃ ত্যাগপারগমহো ভজ রামকৃষ্জং ॥ ৬ ॥ 



শ্রীরামকৃষ্চচক্দ্িকা ৯৬৭ 

অন্বয়ঃ ! অহ! যো ধাতুনিচর়ান (হেমংদীঘ ) 
সংস্পৃশ্ঠ ( গিক্দ্রিয়বিষয়ীকৃত্য ) সদ্য; :( ভৎক্ষপাহ ) 
পরিকম্পিতাঙ্গঃ ( কম্পযুক্তাখিলদেহঃ ) খিরকুষ্তান্ুলিঃ 
( বক্রতাপন্নাঙ্থুলিং ) সংস্ঞ্ঞাবিহীনঃ *( নিফলত ইব 

(গুপম্যে ) জড়বৎ (কাষ্ঠাদিবৎ ) ইন্দ্রি়িুপ্জিশুন্ত 
( ইন্দ্রিয়ক্রিয়ারহিতঃ ) চ ভবে (সম্ভাবনায়াং পিউ, ) 
'ত্যাগপারগং (বিষয়বিতৃষ্ণায়া পরাং কার্টামুপ্ত ) 
তং (প্রসিদ্ধং) রামকৃষ্ণং ভজ (একান্থতয়। তদ গুণশ্ প৭- 

বিচারণ-তদমলসব্বময়বিগ্রহ-প্রত্যয়ৈকতয়। সমপান্স)। 
অর্থ । ন্বর্ণরৌপাদি ধাতুস্পরে বাহার কলেরব 

কম্পিত ও অহ্ুলিনিচয় বক্রতাঁ প্রাপ্ত হইত, এবং 

স্পর্শমাত্রে ষাহার উন্দ্রিয়নিচর বিলুপ্ত হইয়া সদা; 

জড়বদ্প্রাপ্তে সমাধি সমাগত হইত, যথার্থ বিবয়কি হুষ্ও 
_আগীশ্রে্ঠ সেই প্রীপ্রীরামকৃ্দেধকে ভজনা কর, 
.সব্বপ্রলুন্ধকারিণী কাঞ্চনের বাসনা হইতে মুক্তি লাভ 
করিবে । 

দীপিকা! ৫১) সংস্পরশ্ঠ ধাভুনিচয়ান্, , 
নিক্কতাঙ্গুলিশ্চ ॥ -ন্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতুনিচয়স্প১শ 
যাহার অঙ্গ কম্পিত এবং হস্তাম্থলিসমূচ বিকৃত হইয়: 

যাইত ইত্যাদি ।-_-এক্ষণে কথা হইতেছে যে, ধাতুনিচর 



১৬৮ শ্ীরামকফ্চজ্রিকণ 

স্পর্শ করিলে তাহার অঙ্গ কম্পিত ও অঙ্গৃলিনকল 
বিকৃত হইত কেন ? কোন বেছ্যতিকশক্তি ধাতুদ্রব্যে ত 

মিশ্রিত থাঁকিত না, তবে সাধারণ অবস্থায় এইরূপ 

বিকারসমূহের উপস্থিত হইবার কারণ কি ছিল? 

_এই প্রকার বহু প্রশ্ন পাঠকপাঠিকা মাত্রেরই 
হৃদয়ে উখিত হইতে পারে তবে ইহার মীমাংসা 

করাও বড় কঠিন কাধ্য নয়» কারণ ইহ! সত্য যে. 
আজ্মান্বেবী সাধক যখন ন্দোত্তোক্ত “নতি নেতি, 

হা নয় হইহ। নয় কর্রতে করিতে একমাত্র 

অদ্বিতীয় সত্তা আশ্মারই অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হন, তখন 

তাহার ধারণা হখ--'একমাত আত্মসত্তা বাতীত অন্য, 

কোন সত্তার অস্তিত্ব নাই জগতে । শ্রুতি বলিয়াছেন 

--ত্রিদ্ষৈব নিত্যং বস্তু, ততোহন্যদখিলমনিত্যমিতি” 

"একমেবাছিতীরম্ঠ “সব্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” “সদেব 
সৌম্যেদমগ্র ভাসীৎ” ইত্যাদি, সুতরাং শ্রবণ, মনন 

ও নিদিধ্যাসনশীল যতচিত্ত সাধক- ব্রহ্ম বাতীত সকল 

বস্তকেই যে অনিত্য জ্ঞান করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য 

কি? ভবে যদিও ইহা সত্য যে-এক এবং অদ্বিতীয়, 

সম্ভার অস্ভিত্ব স্বীকৃত হইলে--তদতিরিক্তের প্রশ্ন আর 

মানব-মনে জাগিতে পারে ন!) তত্রাচ ইহাও নিশ্চিত 



শ্রীরামকৃষ্চচতক্দ্রিকা ১৬৯ 

যে, যতক্ষণ না একাকারাবৃত্তির উদ্য়ে সম ধিতালে 
অদ্বিতীয় জ্ঞানের অনুভূতি আসিতেছে মানবে, হতক্ণ 
ব্যবহারিক জগতে দ্বেতের ভাণে তাহাকে শুঙ্খলাবদ্ধ 
হইতে হইবে এবং ততক্ষণই জীব" ঈশ্বর, মানুষ 
দেবতা, আত্মা অনাধ্বা, সতা- মিথ প্রপঞ্চ € ত 

ইত্যাদি ভেদ বাদ্বেতজ্ঞান মধো ভাহাকে গাকিতি 

3 

হইবে ! 

ব্বেতক্ষেতরে থাকিয়া অদৈতের ভান চলিতে আর 

না; সেজন্য ভগবান আ্রীআরানকৃষ্ঞদেবের মাস)ও 

দেখা যায় যে-তিনি বত্ক্ষণ গভীর সমাদহ 

 বাহাজগতের নকল সম্পণক হিন্ন কিয়া বক্মাননাস তে 
নিমজ্জিত থাকিতেন, ততক্ষণ আর 'দ্বিতবাচক আঙুল 

অনাত্মার প্রবাহ তাহার মধো থকিত নাঃ কিন্ত 

যখনই সমনাধিভূমি হইতে তাহার মন বহিন্মথী হইয়া 
ব্যবহারিক জগতে নামি আসত, তখনই তানি 

লোকশিক্ষাহেতু আত্মানাত্ম ঃ শরয়ী ভক্তবুণ্দ ও 
জগতে উপদেশদানে দ্বেতক্ষেত্র বা! জগতের আহ 

মানিয়া চলিতেন। তিনি বলিতেন-কামিনীকাঞধনই 
নান্গুবকে বদ্ধ করে। আমার ভাল ত্ত্রী হউক, আদার 
অনেক টাঁক। হউক"--এই সব অনিতা বুদ্ধি এনে 5, 



১৭০ শ্ীরামক্কষ্চন্ত্রিকা 

সর্বদা ভাব তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মু ক্ত-ন্বভাঁব আত্মা, তোমাকে 
কেহ বন্ধন করিতে পারে না, কেহ মায়ায় মুগ্ধ করিতে 

পারে না” ইত্যাদি । আতর" দেখা যাইতেছে যে, 
ব্যবহারিক জগতই যাহার নেকট অনিত্য বলিয়া 

তুচ্ছ প্রতিপন্ন হইয়াছে, ত'হার নিকট ব্যবহারিক 

জগতের বস্ত্ানচয় অর্থাং ফহ1! লইয়া জগৎ, সেই 

উপকরণগুলি যথা_মাতা-পিত', ভাই-ভগ্রী, স্ত্ী-পুত্র 
টাকাকড়িও যে আনত্য বলিম। গণ্য হইবে, ইহাতে 

আর আশ্চর্যা কি? “নেতি নেতি” বিচারদ্বারা তিনি 

এইগুলিকে ত্র হইন্েে পুথক করিয়া ফেলিয়াছিলেন, 

তাই অনিত্য বর্শ-রৌপ্যাদি ধাত্ুনিচয় তাহার নিকট, 

তুচ্চ বলিয়াই উপেক্ষিত হইত ? 

কিন্ত জিজ্ঞান্ত, ধাতুনিচয় না হয় তাহার 

বিচাববুদ্ধির নিকট উপেক্ষিত হষ্টল, কিন্তু তাহাদের 
ম্পর্শমাত্রই যে শরীরে বিকারসমূত উপস্থিত হইবে, . 

ইহারই বা কারণ কি? ইহা কি তাহার অত্যধিক 

ভাবপ্রবণতার পরিচায়ক ছিল না? উত্তর--না; যগ্ভপি 

আমর! স্থির মন্তিক্ষে একবার চিন্তী করিয়া দেখি-- 

দেখিব, স্বর্ণ_রৌপ্য ও তাত্রাদি ধাতুই সামাজিক 

পরিভাবায় “কাঞ্চন? বলিয়া কাথত, অথবা ইহাদিগকে 



শ্রীরাসক্ুষ্চত্দ্িক' ১৭১ 

সম্পদ” বলিলেও অভ্যুক্তি হয় না; কারণ এসঙ্স্ত 
মূল্যবান ধাতুপদার্থ ধাহার গুহে যত অধিক পরিনত 
থাকে, তিনিই সমাজে তত অধিক ধনী ও গণানান্য 
বাক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। আতএব দেখা য'ইনোছে 
যে ধাতু মানুষকে কেবল ধন, মান, যশ ও ভে ম্খই 

প্রদান করিয়া থাকে এবং ইচ্ছার মোহেই “শব 

. আত্মবিস্থৃত জীবে পরিণত হইয়া কাম-ক্রাধাদি পিপুর 
দাস হয় ও সংসাররূপ ভোগের অগাভ্রংশ বেগ চাহ 

যাতায়াত করিয়া পুনঃ পুনঃ গ্ন্ত্রণার নিষ্পেষণতে 
এখং মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইতে থপ 

অতএব যে ধাতু বা ধন জন্ম-মৃতাবিভীিকার কব 

হইয়। মান্ুযকে পদে পদে ছুদখের অনলে দগ্ধ কলি 
, থাকে, সে কারণ, চিরশান্তিকামী বালকন্দহপ 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে হ্ৃংকম্প উপস্থিত করব. 
: ইহাতে আর বিচিত্রতা কি থাকিতে পারে? চি 

ধাতুজাত অর্থকে সব্বছ্ঃখের মূল জাশিয়া তৎপ্রতি «ই 

বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহার মন অজ্ঞাতস':€গ 
'আর অর্থাদির দিকে ধাবিত হইত না এবং মন সংনত 

হওয়ায় তচ্চালিত শারীরিক যন্ত্র হস্তাদিও তাহা হই 

চিরদিনের জন্য বিরত হইয়াছিল।--কাজেই কাঞ্চানর 



১৭৯ জ্ীরামক্ষ্ণচচজ্দ্রিকা 

বাঁজম্বরূপ ধাতুদ্রব্াকে তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেন 
ন' এবং কোনরূপে হস্তাদি আন্গের সহিত পৃষ্ট হইলেও 
তাহা স্বভাববশতঃ কম্পিত এসং বিকৃত হইয়া যাইত, 
অভ্যস্ত সত্য-সংস্কার তাহাকে গ্রহণ করিতে দিত না। 

৫২) সংজ্ঞাবিহ্ীন ইব €ষা সচ্দেযা ভঢবজ্জ়- 
বদিক্বিয়ন্বভিশুন্যঃ 1অর্থাং যিনি ধাতুত্রব্যস্পর্শনে 
তহক্ষণাৎ সংজ্ঞা শূন্য হইয়া, জার তুল্য ইন্দজ্রিয়বৃত্তিনকল 
অতিক্রম করিহ়। গভীর সমাধহলে নিমগ্ন হইতেন। 

* 'প্রথমত্ড দেখা যাউক “ইক্ড্রিয়বৃত্তি' বলিতে 

আনর। কি বুঝি, তংপরে তাহা কিরূপে স্ংজ্াবিহীন, 

হইরা নিক্রুয় ও জঙবৎ অবস্থায় পরিণত হয়, তদ্দিষয়ে 

আলোচন! করা বাইবে। 

“ইন্দ্রিয় বলিতে বুঝি আমরা জ্ঞানমাধন-করণ বা 

মন্্রবিনের 5-অর্থাহ যদ্দারা সমুদয় পদার্থের জ্ঞান 

জন্মে, তাহাকেই ইন্দ্িয বলে। ইন্দ্রিয় মোট চতুর্দিশটি 
এ৭ং তাহার। জ্া,নন্দ্রিয়, কন্মেন্দ্িয় ও অস্তরিক্দ্ি ভেদে 
৭ ক্ভাগে বিজ্ঞ মযথা (১) চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, 
জিহব। ও ত্বক--এহ পাঁচটি জ্ঞানেন্দিয় (২) থাক্, 
পাণি, পাদ, পাদরু ও উপস্থ--ইহারা কর্দেন্দ্িয় 



শ্রীরামকষ্ণচক্ড্রিকা ১৭৩ 
এবং (৩) মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার--এই চান্কিটি 
অস্তরিক্ত্রিয়। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে-_এই সকল ঈন্দিয় কোথা হইতে এবং কিরূপে উৎপন্থ হইল? বেলন 
বলেন তমোগুণাধিক বি? ক্ষেপশক্তিযুক্ত অজ্ঞানেপভি ত চৈতন্য ( অবিদা। ) হইতে প্রথমে আন্াশ,। আকাশে হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি ভইতে জানে ৭ ক্রু ' হইতে পৃথি উৎপন্ন হয়। এই প্রথনোহপ্ন ঘা লাত 
পঞ্চ পদার্থ ই সুম্পরভৃত নামে কথিত ।' সম্ভুতগপ আগ কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানোপহিত ? চৈচন্বোর ভুনা 2, পজঃ ও তমঃ--এই ত্রিগুণাত্বক। ভংপরে টি পভ, 

ভূতের মিলিত সত্বাংশ ঈউতে “অভ্ভ-করণ এবং উ্ও 
শ্িত্যেকের সন্বাশ হইতে চক্ষ-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানে: দ্ধ ' এবং বজঃ অংশ হইতে বাকৃ-পাণি আদি পঞ্চ কঙ্ে- রি উৎপন্ন হইয়াচ্ছে | | উপধ, ও আন্তঃকহঃণ আবার বুত্তিত 5৪ 

চারিপ্রকার আকারে ৭ প্রকাশিভ হয়; বথা- 
অন্তঃকরণ 

1 |] ] | 

তন্মধ্যে (১) বৃদ্ধি অর্থে নিশ্চয়করণশক্তিযুক্ত চিন্তর৪ 



১৭৪ শ্রীরামক্ৃষ্চত্দ্রিক! 

(২) মন » সন্কল্প-বকল্পযুক্ত বৃত্তি । 

(৩) চিত্ত ১ অন্ধুসন্ধানাত্মবক আত্মবৃত্তি । 

(৪) অহঙ্কার ,, অভিমানাত্মক আত্মবৃত্তি। 

তবে চিত্ত, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার মনেরই অন্তর্গত; 
কারণ বুদ্ধি হইতেই অনুসন্ধ'নবৃত্তি ও মন হইতেই 

অভিমান উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
সে যাহা হউক, চত্ুর্দঘশ ইন্দ্রিয় পরস্পর কর্তব্য 

সম্পাদন করিলেও, আমরা দেখিতে পাই তৎপশ্চাতে 

এক অনন্ত শক্তি নিশ্চরই আম্মগোপন করিয়া আছেন 

এবং মেই শক্তির অস্তিতে সকলেই অন্তিহবান বলিয়। 

প্রতিভাত হইতেছে । বল্্তঃ কিন্ত, ইন্দ্িয়সকস করণ 

বা হন্ত্রম্বরূপ এব. এঁড়, ইহাদের নিজের কিছু করিবার 

ক্ষমতা নাই, ইহ!দের পশ্চাতে অবস্থিত চৈতন্তের দ্বারাই 

ইহারা ক্রিয়াশীল হইয়া প্রভাবান্বিত হয়। সুতরাং 

এই চৈতন্যই যে সকলের মূল করণ, ইহার অবভারণায় 
কেন শ্রুতি প্রথমেই প্রশ্মচ্ছলে বলিয়াছেন-- 

“কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মন: 

কেন প্রাণঃ প্রথনঃ প্রেতিযুক্তঃ । 
কেনেবিতা: বাচমিমাং বদন্তি 

চক্ষুঃ আোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥১। 



শ্রীরামকৃষ্ণচত্দ্রিক। ৯৭৫ 
_অর্থাৎ মন কাহার ইচ্ছাবশে স্ববিষয়ে ররর 

হইয়া গমন করিতেছে? শ্রেষ্ঠ প্রাণই বা কাহার 
প্রেরণায় গমনাগমন করিতেছে ? লোকসকল কাহার 
ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া বাক্য উৎপন্ন করিতেছে 
ইত্যা্দি। তছুত্তরে উহাদের প্রেরমিতাকে পুনঃ নির্ণর 
করিয়া বলিতেছেন 2 

| “যচ্চক্ষু। ন পশ্যতি যেন চক্ষবি পশ্যতি। 

ূ তদেব ব্রহ্ম তং খিদ্ধি নেদং যদিদ্সুপাদতে ॥” 

_কিনোপনিবহ 155 

_-অথাং লোকে যাহাকে চঙ্গুর দার। দেখিতে ৮৪ 
"না, কিন্ত যাহার দ্বারা চক্ষু শক্তিবিশিষ্ট হইরা হি 
সকল দেখিতে পায়, তাহাকেই ভুমি ব্রহ্মা বন্দি 
জান; কিন্ত সাধারণ লোকে যে বিভিন্নরূপবিশিষ্ট ৬ 
বস্কে ব্রহ্ম শ্রমে উপাসনা করে, ভাহা প্রকৃত বঙ্গ 
শহে। এইরপে *যচ্ছেশন্রেণ ন শুশোতি? টি 
'াণেন ন প্রাণিতি” খাক্য দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মকেই-- 

“শ্রোত্রস্য আ্োত্র, মনসো মানা যদ্, 

বাচে। হ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণঃ! 

চক্ষুষশ্চক্ষুঃ |” (কেন ১। ২) 



১৭৬ ক্ারামকষ্চাজ্দ্রক্ষা 

--বল। হইয়াছে ; এব ইহার দ্বারা প্রমাণও 

হইতেছে যেজড় ইন্দরিষ করণ মা, কারণ 

নহে । 

এক্ণে আস্মান্বেবী মাআাগণের জীবন পর্যালোচনা 
করিলে আনরা দেখি ঈিারি বটসম্পন্তি 
সহার়ে ও বিবেকবৈরাগা সম্পমহখীতিক ৪ আমৃক্ষিক 

ভোগন্বখে বিগভস্পহ হগুয়াী আংস্মবন্ত্ লাভ করিতে 

যদ্দ্রবান হন, বঠিজ্ঞগাতির পিহয় হইতে মনাকে তুলিয়। 

রা 

লইয়া ভীতার। জদ্য়াকাশন্ডি 5 ( দঙ্রাকাশে ) অঙ্গ 
মাত্র পুরুন *-_ আত্মার নিবদ করেন, বাহিরের যাবতীয় 

ভোগাবস্থ তাহশিগের দিকট তৃচ্ছজ্ঞান হইয়। যায়) 
বারণ তাহার] বিিখিব ভাবেই ভবনেন যেন 

* উপনিবনকার বাদিযােনন 

“এড মার পুরাপো 
এস্চ ( 

4 হা। নখ 

নদ! জনানাহ হাদতে দিবি |? 

( 45 ৩1১১৭), 

_র্থাজ অন্ত পাবানিন অন্থনন। পর, গ্রাণিগণের জিদ 

লদদ। সঙ্গিবি্ট আছেল, ি্গগ্গ মাহ পুকনে। মধা আস্মান 

তি” এ 71551 



“ইক্দ্রিয়েভ্যং পরাহার্থ! অর্থেভাশ্চ পরং মনত । 

মনসন্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরাআ্ব মহান্ পরঃ ॥” 

( কঠ1১1৩1১০ ) 

অর্থাৎ শ্রোত্র-ত্বকাদি ও পাদ-পারু-উপস্থাদি স্কুল 

ইব্দ্রিয়িপণ হইতে অর্থ অর্থাং-স্কুল ও শ্বক্ষা শব্দ-্পশ- 

রূপ-রস-গন্ধাখ্য বিষয় সমূহ শ্রেষ্ঠ, অর্থ হইছে মন 
মন অপেক্ষা বুদ্ধি এবং বৃদ্ধি অপেক্ষা! আাত্ম। “শচ 

এট আত্মাই দহরাকাশস্থিত পুরুষ এবং 'পুকষণন্ন প+. 

কিঞ্চিং, সা কাষ্ঠা সা পরাগছি:।-অর্থাং পুন্ষ্ 

জীবের সর্বোত্তমা গতি। আত্মান্বেধী ভাহাকে প্রা 

হইয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া যান, তংপরে যদ 

গন্ধা ন নিবর্তন্তে_বাহিরের সংবাদ আর লই 

পারেন না। 
' ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদষ্টপৃর্বব জীবনে * 
ঠিক তদন্থুরূপ ঘটনা উপস্থিত হইত । অনিত্য ভোগ, 

স্খদায়ী কাঞ্চনেরই অভিন্ন মৃত্তি ধাতুদ্রবাস্পরশে, তাহ 
মন.অনিত্যাকে তাগ করিয়া একেবারে শিতোর দিকে 

ছুটিয়া, যাইত এবং বাহ্া ছাড়িয়া অন্তরে নিবিষ্ট হওয়ায় 

-"বাহাচেষ্টাদি তাহার এককালে লোপ পাইয়। যাই 

€ গভীর সমাধিতে স্থির--ধীর ও নিষ্ষম্প প্রদীপেন 
1 ১২ 



১৭৮ শ্রীরামকষ্ণচচজ্দ্রিক]। 

তুল্য তিনি অবস্থান করিতন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 

বলিয়াছেন 

“যথা দীপো নিবাতন্থ্ে। নেঙ্গতৈ সোপমা স্মৃতা। ! 

যোগিনো ফতচিত্তস্ যুগ্তাঙো যোগমাত্মনঃ ॥” 
[ ৬ অঃ ১৯ ] 

অর্থাৎ নিব্বাতদেশে দীপ যেরূপ বিচলিত হয় 
না, প্রযতচিন আত্মসমাধিপর যোগীর চিত্তের সেই, 

ন'হিভাবস্থার উপমাও শান্সে সেরূপ স্মৃত হইয়া. 
[কে । আ্ণ্রার।মকৃঞ্ণদেব 'নত্যেরই একমাত্র সাধক 
ছিলেন বলি অনিত্য ধাতুদ্রব্যাদি স্পর্শ করিলে_ 

সংসার পঙ্ধানের হেড, মানবকে তাহার পারে 

যাইয়া পুরুবার্থ লাভ করিতে হইবে-এই চিন্তা 

বিদ্যুৎবেগে তাহার মনকে স্পর্শ করিবামাত্র অনিতা' 
ছাড়িয়া নিত্াব্রন্দে তিনি ডুবিয়। যাইতেন। সকলই, 
ছিল তাহার অন্ভ্রত» এই জন্য শ্রীমৎ আচাধ্যদেব বিস্ময়ে 
বলিয়াছেন__ 

০৩১ অন্ছে1!-বান্তবিক ইহা আশ্চর্যযই বটে, ! 
অর্থাং_-ভগবান শীশ্রীরামকঞ্জদেবের পবিত্র জীবনী 
সম্বন্ধে যতই আমরা আলোচন। করিব, ততই দেখিব 

এ ৬ 

টু ন্ 

হি 

পাতুহ 



শ্ীরামক্ষ্চন্দ্রেক। ১৭৯ 

_কি অমান্থষিকই না ছিল তাহার, চরিত; যে 
নির্বিকল্পমমাধি লাভ করিতে যোগিগণ যুগযুগ'্ুর 

ধরিয়া তপন্তাচরণ করিয়াও বিফল মনোরথ ভইয়। 

থাকেন, অথবা একবার যাহা অপ্নিগত হইলে জীন 

“অতিযৃত্যু অবস্থ। লাভ বরির। ধন্য হইয়া যায়, হুদ 
ছুল্লভি সমাধি তিনি মাত্র তিন দিনে লাশ করিয়া 
জগতকে স্তন্তিত করিয়াছিলেন ! শুধু তাহাই নহে, যখন 
তখন অনায়াসে সেই নিবিবকল্প ভশিতে আব হন 

করিয়া তিনি ত্রাক্মানন্দমমাগরে আত্মহার। হহব। 
থাকিতেন ! তৎপরে, যে নিব্বিকল্নভূমিতে উপস্থিত 
হইলে ভাগ্যবান যোগীকে আর কখনও বহিজ্ঞগাত 
ফিরিয়া আসিতে হয় না, একুশদিন মাএ শরীর থাকা 
শুঙ্পত্রের ন্যায় ঝরিয়! পড়িয়। যার, সেই সম'ধ 

' লাভ করিয়া অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শ্রীশ্রীরা কৃষ্ণ 
.জীবহিতকল্পে-অনায়াসে বাহাজগতে নামিয়। আসিয! 
দ্বেতের স্বরে সুর মিলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
ক্ষি অদ্ভুতই না ছিল তাহার জীবন | 

, একবার দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতনে সন্তান ও ভক্তগ্র 

ধরিয়া বসিলেন যে নিব্বিকপ্ধ সমাধি ও তৎপু'ক্ব 

কোন্ কোন্ অনুভূতি সকল হৃদয়ে সমুপস্থিত হয়, 



১৮০ স্ত্রীরামকুষণ্চজ্দ্রিকা। 

তাহা! একে একে বিবৃত করিতে হইবে । অহৈতুক 
কপাসিন্কু শ্রীশ্রীরামকষ্ণদেব পালকের মত হাসিয়া 
তৎসম্বন্ধে বলিতে সম্মত হইলেন এবং গভীর সমাধিমগ্ন 

হইলেন । সহকআার-কমলে মন উঠিবার কালে 
মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান,.মণিপুঃ € মনাহতক্রমে এক একটি 

পদ্মের অনুভূতিসমূহ প্রকাশ করিয়া তিনি আঙ্ঞা- 
চক্রের রহত্য৪ শত্তিকষ্টে পর্ন করিলেন, কিন্ত 

আন্ঞাঁচত্র হইতে যখনই ভাতার সংস্কৃত মন সহশ্রার 

পদ্দের দিকে ছৃটিয। চলিল, তখনই তিনি আপনাতে 
মাপনি মিশিয়! স্বির-ধীর ও নিক্ষম্প হইয়া অবস্থান 

করিতে লাগিলেন, অন্ুভূতিব কথা! তখন আর কে 

কাহাকে বলিণে ? নীরবে মুতর্তকাল কাটিল, আবার 

নন আজ্ঞায় নামিল, তিনি সহনারের অনুভূতি সকল 

বলিতে কুতসঙ্কল্প হইয়া! পুনরায় মনকে তদভিমুখে 

ধাবিত করিলেন, কিন্তু আবার সেই অবস্থা, স্থির--. 

ধীর ও নিষ্ষম্প! ননৃক্ষণ পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদে 
সমাধিভূমি হইতে নামিলেন এবং বালকের মত লজ্জিত 
হয়া বলিতে লাগিলেন-কি কর্ব বাব! আমি ত. 
বল্তে চেষ্টা করি, কিন্ত কে যেন মুখকে চেপে ধরে, 
বল্তে দেয় না। এক্ষণে ভাবুন পাঠকপাঠিকা ! বহু 
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যুগাঞঙ্জিত সনাধি তাহার নিকট কত সহজ--কত 

অনায়াস লভ্য ছিল! সমস্ত বিস্ময়কর !! তৎপারে 

পুনরায় বল! হইয়াছে. 

৫৪) ত্যাগপারগং ।-_-তগীরও তিনি পবাকাষ্ঠা 

ছিলেন। কাঞ্চন মুক্তিপথেব অন্তরায় জানিয়? ০ 
হা স্পর্শ তই করিতে পারিতেন না, ইভা টির 

উক্ত হইরাছে। একবার জনৈক ধনী নান্ডোয়ারী 

শ্রীশ্রীরামকৃঞ্জদেবের সেবার জগ) করেক হাজার টকা 
দিতে চাহিলেন। তিনি ( শ্রীশ্রীরানকৃষ্ণাদের) শুনিয়া! 

রাগান্বিত হইলেন এবং লালকের নত ক্ষিপু কইরা 

তাহাকে তাড়া করিলেন । সম্বর্থপরের দান যে পা, 

রক্ষার উদ্দেশ্য হতে একবিন্বিও বিটা নয় এব, ও কা 

মানুষকে দিতে পারে নাত ধন, জন, বাড়ী, 

মর্যাদা, সচ্চিদানন্দ দান করিয়া অমুতের অপিবণরী 

. করিতে পারে না, ইহাই ছিল তাহার ফ্রব পিশ্বাস 
ও শ্রীমুখনিঃস্ঠত বাণী, এবং এইজন্যা স্বার্থ "ৃধী 

শমাড়োয়ারী ভদ্রলোক যতক্ষণ না টাকা লইয়া তহাপ 

, নিকট হইতে অন্তহিত হইয়াছিল, ততক্ষণ নি 

স্বস্থির হইতে পারেন নাই । উত্তরকঠলে এই গ্রসঙ্গে 

তিনি বলিতেন--"মাড়োয়ারীর টাকার কথা শুনে মল 

নভে 
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হল, কে যেন আমার মাথায় করাত বসিয়ে দিল 

ইত্যাদি । 

ইহা! পৃবেবেই উক্ত হইয়া যেসাধনকালে যখন 

তিনি বিচার দ্বার! “কাঞ্চনের অনিত্াতা চিন্তা করিতেন, 
তখন সত্যই তৎ্প্রতি তাহার কাকবিষ্ঠাতুল্য তুচ্ছ-জ্জান 
আদিল কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য জান্ুবীকুলে 

বসিয়া এক হাতে টাকা « ভপর হাতে মৃত্তিকা গ্রহাণে 

_প্টাকা মাটি-মাটি টাক বলিতে বলিতে বালকের 

মত অবলীল'ক্রমে তাহাদিগকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ 

করিতেন; এতটকু আসক্তি বা লোভও হৃদয়ের মাঝে 

তাহার উদিত হইত না। কি অদ্ভুতই নাছিল তীহার, 

সাধনা ! কত ঘুগে কত মহাস্মা ও অবতারপুরুষগণ ত 

চলিয়া গিয়াছেন, অলৌকিক আীশ্রীরামকঞ্জদেবের মত 

এত কঠোর সাধনা ব! আদ্ত লীলা! কেহ করিয়াছেন 

বলিয়া ত মনে হয না ! 

শ্াশারামকৃষ্ষদেবের চলন, বলন-_সাধন সকলই 

ছিল যেন অত্যভূত, কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিধ 
শামরা--তিনি ছিলেন পাগল? জানি না তাঙার, 

টাকা মাটি-_নাটি টাকা" সাধনের অন্তরালে কি তথ 
লুকায়িত ছিল, তবে শাস্ত্র আমাদের চিরদিন 



অীরামকর্ুষ্চক্দ্রিকা হয়া 
বলিয়াছেন ও বলিতেছেন যে_-জগন্তের সমুদয় পদৃইি 
ক্ষিত্যপতেজাদি পঞ্চভুতের সমবাযে উৎপন্ন । 'ধহনিক 

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানও তাহার অকাটা যুক্তি € চ'ক্ষষ 
প্রমাণে আমাদের দেখাইতেছেন যে সান। কল এ 
সকঙ্গ মূলাবান ধাতু রাসায়নিক গ্রক্রিয়'দণল 
মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়! থাকে, অন্কিসই 
উহাদের মাসল উপাদান । তপু বভমূলা অন্জঞাদির 

| জন্মরহস্যা সম্বন্বেও যদাপি আমরা মন্রলন্ধ নল ললিতা 

দেখি-_দেখিব, উহাঁও মৃন্তিকার বিভিন্ন বিকাশ তালকা- 
কণা ও শুক্তির দেশাভ্যন্তরস্থ একপ্রকার “দর 

, সংমিশ্রণেই উৎপন্ন ; বালুকংকণাই হইল উদর 
উৎপত্তির প্রধান কারণ ! জানি না-দবদশশী £ »্- 
দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীশ্রীঠাকুর সেই নিমিত্ত কি মান্ুবেও ১ 
ফুটাইবার জন্য তাশাদের বিচরকন হইতে শিক্ষা 
দিয়াছেন এই সাধনার ইক্ষিতে? "মাটি হইতে আ 
মাটিতে মিশায়'.-এই সঙতোর উপলব্ধি জবা 
'অনিত্যবৃদ্ধি তআাগ করিয়া নিতাবন্ত্রত্তে লক্ষা স্থাপতনৰ 
জন্যই কি যুগাবতার শ্রীশ্রীব'মকৃষ্ণতুদব ঠাহার »হন 
'টাকা মাটি_-মাটি টাকা'র সাধন-প্রক্রিয়া জগ:তর 
বক্ষে আচরণ করিয়া গিয়াছেন লোকশিক্ষা'র জন্য ? 
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উক্ত সাধনের পর হইতেহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব টাকা 
স্পকাঞ্চন কেন, কোন ধাতুদ্রব্যই স্পর্শ করিতে পারিতেন 

না; সে'শিমিত্ত শ্রীশ্রীসারদাদেশী তাহার আহারের জন্য 

সব প্রস্তরের থাল্ ও গ্লাস ব্যপস্থা করিয়া দিয়াছিলেন । 

* * ক্* একবার শ্রীমৎ ন্বামী বিবেকানন্দজী, অজ্ঞাত- 

সারে ধাতৃম্পর্শেও তাহার অঙ্গবিকৃত হয় কিন পরীক্ষা 
করিবার জন্য বিছানার নীচে একটি টাকা লুকাইয়! 
রাঁখেন। আ্রীশ্রীরামকৃষ্কদেব তাহা জানিতেন না, 
তিনি শয্যাপরি বসিতে যাইলে অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় 
অস্থির হইয়! উঠিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন--দ্যাখ, 

তে রে! বিছানার নীচে কোন কিছু ধাতুদ্রব্য আছে 

কিনা £" ভক্তেরা তাড়াতাড়ি বেছান৷ অনুসন্ধান করিয়া 
সত্যই তন্মধ্যে একটি টাকা লুক্কার়িত রহিয়াছে দেখিতে 
পাইলেন এবং অদ্ভুত ঠাকুরের সেই অদ্ভুতলীলা দর্শন 
করিয়া ভাহার। বিস্ময় ও ভক্তিরসে আধ্ুত হইয়া, 
পড়িলেন । 

সন্গদয় পাঠকপাঠিকা ! ত্যাগীশ্রেক্ট ভগবান 

শ্রীশ্রীরানকৃষ্ণদেবের ত্যাগনির্শন আর কতই ,বা. 

আপনাদের নিকট ধারণ করিব ! রাণী রাসমণির জামাতা 

শ্রীযুক্ত মথুরামোহন শ্রাশ্রারামকুষ্ণদেবকে প্রাণের সহিত 



শ্রীরাসক্রষ্চজ্দ্িকা ১৯৮-৫ 

ভক্তি ও ভাঁলবাসিতেন, এবং সেজন্য তিনি "বাবা, 

বলিয়া তাহাকে সাম্বোধন করিতেন একছিন শ্রীযুক্ত 
মথুরামোহন তাহার “বাবাকে আদর করিয়া একখানি 

বন্ুমূল্যের কাশ্মিরী শাল প্রদান কাঁরয়া গাত্রে পরিধান 

করিতে অনুরোধ করিলেন। বালকঙ্গভাব শ্রীঞ্জাচাকুর 
সেই শালখানি শ্রীযুক্ত মথুরের নির্দেশ নষ্ট গায়ে দিংলন 
বটে, কিন্ত পরক্ষণেই তাহার মনে হইছে লাগিল যেন 
উহাকে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, বল কাদায় 

যেন নজিন হইয়া না যায় ইত্যাঁদি। আতা একটি 

শালে তাহার মমতা ও আসক্তি উৎপল হইতাছে 

বুঝিয়1--তৎক্ষণাৎ শরীর হইতে শালখানি খুলিয়! প'লতে 
নিক্ষেপ করিলেন এবং পদদলিত করিতে করত 

তাহাতে থুথু দিতে লাগিলেন, একবারও তার 
বহুমুল্যর কথা তাহার মনে স্থান পাইল না। চাকা! 

তাই বলি, সামান্য অর্থলুন্দ আমরা তাহার লই 

অদ্ভুত ত্যাগের মহিমা কিরূপে হাদয়ঙ্গম করিত 

'সক্ষম হইর ? যেই টাকার জন্য পাগল আঙবা, 

সেই টাকাকে শ্রীশ্রীরামকুষ্ণজদেব হিসাবপত্র না কবিয়। 

অণচল খুলিয়া হড়াইয়। দিয়াছেন! শ্রীযুক্ত মথব"- 
মোহন যখন সপরিবার তীর্থযাত্রা করেন, তখন 



১৮৬ শ্তীরামক্রষ্চন্দ্রিকা 

শ্রীশ্রীরামকুষ্ণদেব ও তাহার ভ'"গিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম 
তৎসঙ্গে গমন করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত মথরামোহন 
সর্বত্র পান্কী করিয়াই তাহাকে লইয়! বেড়াইতেন । 

বন্দাবনের পথে অসংখা গরীব ছুঃখীদের ছুঃখ-কষ্ট 

দর্শন করিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠেন এবং 

তাহাদিগকে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাহার ও শীতবস্ত্রীদি 

প্রদানপুর্বক তুষ্ট করিতে আদ্র! করেন। শ্রীযুক্ত 

মথর “বাবার” কথা ঘে কেবল পালন করিয়াছিলেন-_ | 

তাহা নহে, তিন্নি এবং তৎপত্ী শ্রীমতী জগদস্বা দাসী 

পাক্ষীর পার্শে বক্স বন্ধন কিয়া তাহাতে শত শত 

টাকা স্তরে স্তরে সাজাইয়া দিয়াছিলেন_যাহাতে 

ইচ্ছামত দীনদরিদ্র প্রাথিগণকে তিনি দান করিয়া 

আনন্দ লাভ করিতে পারেন । কিন্ত যখন দেখ! 

গেল যে, বহু ছুঃখীলোক শ্রীশ্রীগাকুরকে রাজা-উজির 
ভাবিয়া পান্ধীর চতুদ্দিকে মলিন বদনে আসিয়। 

দাড়াইল, করুণাবতার শ্রীশ্রীরানকুষ্জদেব তখন একেবারে 
অধীর ও বাস্জ্ঞানশূন্ত হইয়া, বস্বাঞ্চল খুলিয়া 

এককালে সমস্ত টাক! ছড়াইয়া দিলেন এবং, 
তাভাদিগকে আনন্দে কুড়াটতে দেখিয়া বালকের 

মত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 



শ্তীরামরুষ্ণচক্দ্রিকা ১৮৭ 

এরূপ কত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পাতুর- 

যাহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কার্য, তাগ, তরপন্যা, 

অমায়িকতা ও নিরহস্কারিতা--সমস্তই অন্গানুঘিক 

রকমের ও অত্যাশ্চধায বলিয়া মনে হইবে! এই 

আশ্চ্যময় লীলা-চেষ্টাদি লক্ষা করিয়াই শ্রীমৎ 

আচাধ্যদেব পুর্ববোন্ত “অঙো" € 'ত্যাগপারগ' থা 
. ছুইটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং ত্যাগমার্গবিশ্বু নর- 

নারীকে ত্যাগের জ্বলস্ত আদর্শ_শ্রীশ্রীরামকুফদেরক 
দেখাইয়া বলিয়াছেন--ণভভ রামকৃষ্ণ আর্থ) 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্জদেব জন্মগ্রহণ করিয়াডিংলন 
, '্াপনি আচরি ধন্ম জীবকে শিখায় এই নত কা 
সফলকরণদ্বারা বিপথগামী নরনারীবণ মনকে সন ন 

প্রবাহে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য! আত এব 

সান্প্রদায়ীকঙার বেষ্টনী ভেদ পূর্বক যিনি আকাশের 
মৃত উদার ও অনন্ত হইয়া "ষত মত তত পথ” ৭'শীব 

সপ্রেম আলিঙ্গনে এই বিশ্বজগৎকে বন্ধন কীপয়। 
'গিয়াছেন। সেই অপূর্ব যুগাবতার ভগবান শ্রশ্্রীরা সন” 

, দেবের শরণাপন্ন হওয়াই যুগকল্যাণকামী মনুষাগ-নর 
একান্ত কন্তব্য। 



সপ্তম অধ্যায় 

এক্ষনে শ্রীমৎ আচার্ধ্যদেব মহান্ চরিত্র শ্রী শ্রীরাম কৃষণ» 

দেবর নিঃস্বার্থ ও পরমপর্বিজ ভালবাসা সম্বন্ধে 

উল্লেখ করিয়া স্বার্থপর ও অলিনচিত্ত সংসারীদিগকে 

বলিতেছেন £-- 

প্রেন্ঃ জুরূপমিহ যদ্বিমলং পবিত্র) 

নিঃন্বার্থমিত্যভিধয়া কথিতং স্থববোধৈ2 | 
ত€ প্রাপ্ত মিচ্ছপি বদি প্রণয়ার্্র চিততান্, 
কুর্ববন্তমাশ্রিতজনান্ ভজ রাঁমকৃষ্তং ॥ ৭ ॥ 

অন্বয় ॥ ইহ (অন্মিন সংসারে ) সুবোধৈঃ 

( বিশুদ্ধচিন্তৈঃ জ্ঞ'নিভিঃ ) প্রেম? যৎ স্বরূপং (স্বভাবং ). 
বিমলং (কামনাদিদোববিহীনং )  পবিভ্রং (শুদ্ধি- 

বিধায়ক: ) |নাম্বার্থম্ (স্বার্থরহিতং ) ইতি (এবং) 
সী 

আভিধয়। (সংজ্ঞয়।) কথিতং (আখ্যাতং ) তদ্ যদি 



শ্রীরামক্ুষ্চজ্দ্রিকা। ৯১ 

প্রাপ্তম (লব্ধম্) ইচ্ছপি (বাঞ্চসি) € হদ) 

আশ্রিত জনান্ ( ভক্তান্) প্রণয়াক্রচিত্তান ( প্রেনাপ্রুত- 

হদয়ান) কুব্ববস্তং €( বিদধতং ) রামকুষ্জং ভজ 

( একান্ততয়। তদ্গুণ শ্রবণ-বিচারণ-তদমলসত্বমব“্গ্রহ- 

প্রতায়ৈকতানতয়া প্রার্থয় )। 
অর্থ । স্ধীজনেরা ফে এপ্রমকে বিমল, পির 

ও নিঃস্বার্থ আখা প্রদান করিয়া থাকেন, সেই প্রেম 

যগ্ঠপি লাভ করিতে অভিলাষ থাকে, ভারে ছিলি 

আশ্রিত (নিজ ভক্তগণের  শুঞ্চ-হৃদায়ে স্বগতহ- 

অন, প্রেমবারি সিঞ্চন করিয়া আপ্রত করিদল, 
সেই প্রেমদাতা শ্রীশ্রীরামকষদেবকে 'ভভনা কর হাথ; 
তাহার শরণাপন্ন হইয়! স্ট প্রেম প্রার্থন বৰ 

(শান্তি পাইবে )। 

দীপিকা; (১১ ইভ 1।--এই সংলসারে। »* 

হিন্দুশান্ত্রে ইহলোক ও পরলোক নামে ছুইটি লোগেব 
উল্লেখ দেখা যায় । (ক “ইঠ' বলিতত এই জগত ক 

*( ক) চার্বাক-মতাবলঘগণ কিহ্ছ পবতলাক মানেন 

তাহাদের মতে জড়দেহটাই আত্মা? নখমে গাভিহিতঃ সৃতব 

জড়দেহের ধ্বং5 হইলে আন্মার অতান্থাঠাববশতঃ নেব 



১৯০ ্নীরামকষঞ্ঞচন্দ্িকা। 

বুঝায়, অর্থাৎ ভোগলোলুপ নরনারীর ও জীব জন্তর 
বন্তমান জীবনসংগ্রামক্ষেত্রই “ইহ জগৎ" নামে কথিত 
এবং সংগ্রাম শেষে মৃত্যুর পরাবস্থায় অবস্থিতি- 
মি পরলোক" নামে অভিষ্িত। 

পুরাণকারগণ এই ইহ ও পরলোকের (আমুশ্মিক ও 
পারত্রিকলোক ) মধ্যে বেশ একটি মধুর সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছেন । তাহ"রা বলেন_-ইহজীবনইঈ 
কম্মভূুমি ও পরজীবন কনম্মের ফলভোক্তা মাত্র । 
হতলোকে সৎকম্ম করিলে পরলোকে শ্ুখা এবং 
অসৎকম্ম করিলে ছুঃখ ভোগ করিতে হয়, এইজন্য 
পরলোকের নিমিও ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহারা 
স্বর্গ ও নরক। দর্শনকারগণ বলেন- ন্বর্গ ও নরক 
স্তখ-ছুঃখেরই নামান্তর মাত্র। কৃতকর্মের কলই অদৃষ্ট- 
রূপে সেই সুখ ৪ ছুঃখের নিয়ন্তা! ইহজগৎ_কন্ম- 

ভমিতে মানুষ বাসনাবদ্ধ হঈয়। কন্ম করিয়া থাকে 

এবং ঘতটকু বাসনা সে চরিতার্থ করিতে পারে, 
ততটুকুতেই সে আত্মনিয়োগ করে" সমস্ত জীবন এবং 

৮ শশী শশী শীশীশি শী শীট ০৩ পস্ ৮ শীশীীশশাটি তত ক পে জট নি 28-28445435-8 ূ যী 

পুনবাগমন অথব| মৃ্য পূর্ধে অবস্থিতির আর কোন কারণই 
থাকে ন। 



শ্রীরামক্কষ্চক্ড্রিকা ১৯৯ 

তৎপারে কালের ধ্বংসকারী কবলে অতুথ্ু বন 
লইয়া পরলোকে যাত্রা করে । যাস হউক, ইত জগভিই 

যে পরজগতের ভাগানিয়ন্তা, ইহা সকলেই নিঃফশেদে 
প্রমাণ করিয়াছেন। অতএব ইহাক্ষ্ত্রই যখন ভারি 

কম্মালোকসম্পাতে যুক্তি € বন্ধনরূপ ফলের িধাতা, 

হইবে যাহাতে ভাহা পরজগতের £বরী হা হহয়। 

ইহলোকে "সৎ গ আস নামে | 
বিদ্যমান । ভন্মধ্যে সভ্যপথই শ্রয়: এবং সংঙীগ। 

বলম্বীদিগের কথাই মুলাবান--এই সঙ্কেতে কাখত 
বিষয় যে সত্য ও নিঃসন্দেহ, ইহার অবতারণায় এল 
হইয়াছে__ 

৫২) স্ঢবাঢিধ অর্থাৎ শুদ্ধ 5৩ সাধুগণদ141 
(কথিত )। ক ক্* এক্ষণে এই যে রহস্যময় জগত 

গমনাগমন, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই এক মহাঁন্ সহ) 
লুক্কায়িত আছে এবং তাহা জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহ বা স্থির 

মধ্য'দিয়া পুরুধার্থ লাভ ব্যতীত আর কিছুই নচে 
যাহার এই রহস্য অবগত হইয়াছেন ও তাহার সমাধাপ 

করিয়াছেন বা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহার 



১৯২ জ্ীরামরুফ্ঢান্দিক। 

যথার্থ “স্ববোধ” বা জ্ঞানী শামে অভিহিত হইয়! 

থাকেন। 

বেদাস্ত বলেন-_জ্ঞান এব এবং ভাহা সর্বজীব ও 

প্রানীতে বিগ্কম'ন । তবে এই জ্ঞানের বিকাশের 

তারতম্য আছে। ক্রমাবক এবাদিগণ বলেন-এই 

জবান অজ্ঞাত অপর এক বিরাটক্জান্কে আদর্শ করিয়া 

গনন্তকাল ধরিয়। ফুটিতে থকে, কিন্তু বিরাটজ্ঞানের 

সমকক্ষ হইতে পার নাঃ ভাবে কমবিকাশেই তাহাদের 

অভ্ুলনানন্দ । (১) 

অদ্বৈতবাদী কিন্তু তাহা মনেন না। তাহার মতে 

বিরাট ও .অংশজ্ঞানকল্পনা দত অথবা বিশিষ্টাদ্বৈত- 
ধারের নামান্তর । জ্ঞান বা বন্ধের অংশাংশী স্বীকার 

অসম্ভব, স্থুতরাং তিনি বিকাশ মানেন সেই পধ্যন্ত-_ 

“য পর্য্যন্ত ন। পূর্ণবিকাশ সাধনে জীব কৃঙকাধ্য হয়ঃ এবং 

এট লক্রাব্যক্রের নধ্যাবস্থায় বিকাশের তারতম্য 

গণ্ঘসারে সাধু সাধু” বা নু ক র কূ' উপাধি জীব প্রাপ্ত 

(. | পাশ্টাতা দার্শনিক হাবাঠ ম্পেনসার প্রস্তুতি [৮০10- 

(10019দের মতও 'অনেকট। এইনপ | ইঙ্টারাও অজেয় এক 

অনস্থশ্ভ্তির ক্রমবিকাশ মানিয়া থাকেন । ইহাদের এই মতকে 

'শেক্তিবাদ। নামে অভিহিত কর! হয়। 



শ্রীরামকৃষচন্দ্রিকা ১৪৩ 

হয়ঃ অর্থাৎ উন্নতি ও অবনতির পরিমাপকই . নর 
বিকাশের তারতম্য ! যিনি যতটুকু সাম়াবরদ আংশ্ু, 

জ্যোতির উপর হইতে সরাইয়া লইতে পারিয়*ছন, 

তিনিই জগতে তত পরিমাণে উন্নত ও যিনি যত নিশ্চে্ 

হইয়া আবরণকেই মুক্তাবন্তা। জ্ঞানে ২. দ্ধ 

পরিপোষণ করিতেছেন, তিনিই ৬৩ অবনত ০: ৯১ 

বলিয়া জগতে পরিগণিত হইয়া থাকেন | তবে উদ্ারপষটি 

সম্পন্ন বেদাস্ত কিন্ত কাহাকে৪ অনজ্ঞার উচ্গে তশ 

করেন নাঃ তাহার মতে যে কোন মন্তব্য গ্রল হস্ক 

করিলেই শ্রবণ, মনন ও নিবিধ্াাসনাদির দ্বারা 257, 

মায়াবরণ অপসারিত করিয়। মক্ত বা ্রুবাধা তই 

পারেন। বে স্বুবোধ বা জ্ঞাশিগণ আজান 

দ্বারা জীবনরহস্তের সমাধান সাধন করেন বি! 

' সাধারণ মনুষ্যগণ হইতে তাহারা বড় ও পৃভ5 1 

পশ্লোকে 'স্ুবোধৈ? এ শেষোক্ত প্রকার ভাতবর 

মধ্যাদ। রক্ষণে এবং জ্ঞানীবাক্তিদিগের চিন্তা 1 বাছাই 

সমধিক মূলাবান ও প্রামাণ্য--এই অথে ব্যবহাত 

হইয়াছে । অর্থাৎ শ্ীমৎ আচাধ্যদেব পলিতেছে, 

-_বিশুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানিগণ কর্তৃক যশি (১৮ 

শ্রীরামকৃষ্ধদেব )-- 
১৩ 



১৯৪ শ্বীরামক্ষশ্চক্ড্রিকা 

(৩) (প্রশ্নঃ ষ্ স্বকপহ চঅর্থাৎ প্রেমস্বরূপ 

(বলিয়া অভিহিত ছিলেন ) ইশ্াদি। এক্ষণে “প্রেম? 

বলিতে আমরা বুঝি কি? শ1-নিএস্বার্থ ভালবাস। ; 

শরীরের সহিত নরীরের মধ. পরন্ত আত্মার সহিত 
আত্মার যে স্বার্থ-বলিদানে ৪ শাস্মহারায় ভালবাসা, 
তাহাই “প্রেম? নামে কথিত । ই্ষ্রশীস্ত্ে ইভার লক্ষণ- 

সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে__ 

“আন্েন্দিয গ্রাতি ইচ্ভা ঠারে বলি কান 

কঞ্চেন্দিরগ্রীতি ইচ্ভা ধর প্রেম নাম ॥ ১7451 না? ৫ 11 ক) এড নম ॥ 

অর্থাৎ প্বার্থের বা শ্বায় বাসনাচরিতার্থের জন্যা, 

যে ভালবাসা, তাভ। "কাম" নামে এবং ম্বার্থবিরহিত 

ইয়া সর্বজীবে ঈশ্বর বা আত্মবুদ্ধিতে যে ভালবাসা, 

তাহাই শ্রকৃত “প্রেম নামে অভিহিত। আ্বাগৌরাঙ্গ- 
নঙাপ্রভ আপানপরজীবে প্রেন করিতেন অর্থে-সবব-. 

জীবের মধ্যে মেই এক--মদ্দিতীয় শ্রীমন্নারায়ণের 

মৃত্িদর্শন করিয়! “আপনা হইতে সব অভিন্ন--এই 

জ্ঞ'ন করিয়া ভাল বাদিতেন। বৈষ্ণবশান্ত্রে এই" উচ্চ 

ভালবাসাকে “মধুরসের' অন্তর্গত ভক্তির চরম লক্ষ্য 
বলিয়। অভিহিত করা হইয়াছে । এই অবস্থায় জীব 



শ্রীরামকৃষণ্চত্দ্রিক' ১৯৫ 
যাহা দর্শন করেন, ভাহাতেই তাহার - আরা ই 
শ্রীকৃষ্ণের কথ! মনে পড়ে, যথা 

“মহাভাগবত দেখে স্থানর জঙ্গম। 

তাহা তাহা হয় ভার শ্রী করণ ॥ 

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার ম্টি। 
সর্ববান্রেতে হয় নিজ ইষ্টদে ব-স্ফৃত্তি ॥+ 

-_মধুররসাশ্রয়ী যে ভক্তি, তাহা সম্পূর্ণ দাগ! 

শৃন্যয ! ইহার লক্ষ্য কেদল কুঞ্পুখ € কুষ্ুগ্রীতি, এ 

ইহাই যথার্থ 'প্রেমা নামে অভিভিত। 

কিন্ত প্রেম বলিতে সংধারণতত বুঝি আমরা 

শরীরের সহিত শরীরের অথবা চে!গা বস্থুর ভালনাসা 

ও আসক্তি । বস্তুতঃ এই ধারণ টি লমআক। 

কারণ & এরূপ ভালবাসার অন্তরে শ্বার্থ নিচিত আছে! 

স্বার্থ থাকিতে পরমাথের সন্ধান মিলে না, সন্ধান এ। 

মিললে অনির্দেন্য অজ্ঞাত বিষয়ে আসক্তি জন্মে *: 

এবং আসক্তি না জগ্মিলে যথার্থ ভালবাসারও উদয় 

হয় না। " 

এক্ষণে প্রেমময় প্রীশ্রীরামকৃ্দেবের অলৌকিক 

পুণ্য-চরিত্র পধ্যালোচন। করিলে আমরা দেখি, কি 



১৯৬ সত্রীরাসরুষ্চক্ড্রিক। 

্বগীয় প্রেমের অনাবিল ধরাই না তাহার মধ্যে 
প্রবাহিত ছিল! "যন জীব ত্র শিব এই জ্্রানেই 
তিনি আচগ্ডালকে আপনার হইতে আপনার করিয়! 

কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন ' তিনি আধিয়াছিলেন 

জগতের ধর্ম-পক্থিলতা দূর ক'রয়া বিশ্ববাসীকে প্রবুদ্ 

ও শান্তির পথে রী করিতে! জগতকে এমনই 
তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন যে, জীবনের 

চরমোন্নতি নির্বিকপ্প সমাধি ল'ভ করিয়াও, তাহাকে 
তুচ্ছজ্ঞান পুর্ক তিনি সানধের দুঃখ-কষ্ট দূর করিতেই 

একমাত্র বদ্ধপরিকর হইয়াছি:লন | ঠাহার ভালবাসায় 

ন্ন্দিমাত্রও স্বার্থ ছিল না; ক'রণ যখনই আমরা তাহ্ঠারু 

প্রেমপূর্ণ আচরণের প্রতি দষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিব 

যে--কি স্বার্থের জন্থা তিশি বঙ্গানন্দ পরান উপেক্ষ 
করিয়াও জগতের আনিহা খুখ-ছুঠখে আপনাকে 

পিলাইঘ়া দিয়াছিলেন, কি খাংর জন্য স্বীয় অনন্তর শক্তি 
( বাহাকে শ্রীশ্ররামকুষ্চদেব "কালী? বলিতেন) স্বামী 

বিবেকানন্রের মধ্যে মর্যার করিয়। তাহাকে জগংবিজম়ী 

করিয়া তুলিয়। ছিলেন, কি স্বার্থের শিমিদ্ত হীদেরের 
গোরা গঞ্ডিত ও পণ্ডিত পদ্মলোচনের সিদ্ধাইসমূহ 
চিরবিনষ্ট করিয়। ঠাঠাদের আধ্যাত্মিক আলোকপন্থা? 



শ্বীরামরুষ্চত্দ্রিক। ৯১৪৭ 

অগ্রগামী করিয়াছিলেন এবং কি স্বার্থের শুন্য ক খাপুর 

বাগানে গলরোগণের (ক্যান্সার ) ভীষণ বন্বণা সঙ 

করিয়াও দয়ায় গলিয়া গগণিত নংমাবীকে উপদেশ 

'বততরণে তিনি কৃতার্থ করিল, * হখনই পির 

যে-ন্বার্থকলুধের লেশনাত্র উহার, কয়ে ছিল এ 

ছিল উদার প্রেমের পনির জাহচপীধাবাই এক নাত 

প্রবাহিত ! এইজন্য আনং আচধাদেদ বলিয়া, 

[ঘ প্রেমধারাকে জ্ঞানিগণ বলিয়াডেন াবিমলত গর, 

কামনাদি দোষ বিহীন, 'পবিত্র-নশ্তাদ্ধপিধয়ক এব, 

৫) নিঃস্কার্থম্ _মর্থৎ কলাকাজ্ীহীন 

ব। লাভালাভ-চিন্তাহীন_ ইত্যাদি । * * কোন সম্্ 

ফললাভের আশার সম্পাদন করিলে হাচাতে লাখ 

জন্ডিত থাকে ; অর্থাৎ গামি এক্ভনের উপকার সান 

করিতেছি- যেহেতু সে আমাকে তাহার প্রতিদ এ 
দিবে, ইহাকে ঠিক উপকার করা বুল নাঃ কারণ 

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন মা ফলেষু কদাচন'-কম্ছ 
করিবে, কিন্তু ফলের আশা করিও না; কেন 1; 

কুগণা ফলহেতব১,__ফলাকাজ্ষীরাছি কূপণ। অতএ 
নধ্যাপিত মনোবুদ্ধি' অথব। “মন্মনা ভব মদ্ভুক্তো?- 

নামাতে চিন্তাপর হইয়। 'যৎ করোষি যদশ্রাসি 



১৯৮" জআীরামরুষ্চক্ফ্রিক। 

যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। তং কুরুষ মদর্পণম্*_-সকল 

কর্ম ই শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমন্ত” পলিয়া আমাকে অপণ 

করিবে, তাহা হইলে স্বার্থবুদছি আসিবে না। অর্থাৎ 

গীতায় মধ্যসিত”, “মদপপনম' ইত্যাদি বাক্য শ্রীকৃষ্ণ 

আত্মস্থ বা সমাধিস্থ হইয়া বলয়াছিলেন, এই নিমিত্ত 

এখানে বুঝিতে হইবে যে__আপনাকে বা স্বার্থ বলিদান 

দিয়া নিজের মনধা যে অনস্ত-পুরুব “আত্মা” রহিয়াছেন, 

তিনি এক এব' স্মস্ত শরীরে আন্তধ্যামীরূপে বিদ্যমান 

_ইচাঁ বিদিত হইয়া বা ইত'র ধারণা পুববক আপনা 

হইতে অভিনভগানে সকলের উপকার সাধন করা, এব: 

এরূপ করিলে অহ: ভাবটি আর মনে আসিতে পারে 

ন'। ভগবান শ্রাশ্রীরামকৃষ্জদাবের মধ্য এই ভাব্টি 

জ্বলন্ত আকারে বিদামান ছিল। তিনি বলিতেন-_- 

হার শরীর প্রারণ 'লোকশিক্ষার্থ, জগদ্ধিতায়' এবং 

্রীক্ীভবতারিণীর হাতের যন্বন্বরূপ আসিয়াছেন তিনি 

বিশ্বজনের সেবা করিয়া কেবল জগহংকে ছুই হাতে দান 

করিবার জন্য, লইতে কিছু আমেন নাই, ! বাস্তঘিক 

দেখ। যায়-_-দেতকে দেহ জান না করিয়া দিবার 

কেবল সমাগত ভক্ত « সন্ভানদিগকে তিনি উপদেশ দান 

করিয়। কল্যাণের পথ মুক্ত করিয়া দিতেন। কারীপুর 



শ্রীরামকুষ্চচত্দ্রিকা ১৯৪ 

বাগানে রোগ-শয্যায় তিনি শায়িত, চিকিদকগণ 

কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে নিষেধ বুরিষা। 

দিয়াছেন, কিন্তু তিনি সকল উপিয়া__সকল নিষেধ 
ঠেলিয়া সমাগত ভক্তগণকে অআনর্গল্প উপদেশ দান 
করিতেছেন । তখন স্থির থাকিতে মন্তুরোধ করিল 

বলিতেন-__“ওরে ! এদের জন্যেই ভ আনার আসা) 

এ হাড়-মাসের দেহট। দিয়ে যদি নারারণরূপা। 'এ'দর 

( সমাগত ভক্তগণের ) একটুও উপকার করতে পরি, 
তাহলেও শরীর ধারণ করাটা সার্থক হবে আহ 

স্বার্থলেশ শন্য আপন ভোলা বিশ্বপাগল শ্রীশ্রীাবন 

সত্যই তোমার তুলন। তুমিই জগতে ! তোমার শিখ 
পরতা ও অতুলনীয় প্রেমনিদর্শন তাতুলনীয়ই বটে: 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকুষ্ণদেবের লীলাসহচর এ পি 

সন্তান আচাধ্য শ্রীমৎ ম্বাণী অভেদানন্দ নহবাজ 
সেইজন্থ স্বার্থান্ধ মনুষ্যগণকে আশ্বাস দানে বলিজোগ্ছেন, 
যদি তোমরা সেই নিঃম্বার্থ প্রেম-লাভ করিয়া পন্থা 

হাতে ইচ্জা কর ( তদ যদি প্রাপ্ত নিচ্চসি ), তবে-- 
€৫) আশ্রিতজনান্ প্রপক্সার্রচিত্তান্ কুহ্রল্তং ! 

--( যিনি) আঙ্িতজনের শুফ হায় স্বাথভান 

প্রেমবারি সিঞ্চন করিয়া আপ্লুত কীরততিন--ইতানি 
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বাস্তবিক, কত বিপথগামীকে যে তিনি আশ্রয় দান 

করিয়া করুণ। বিতরণে তাহাদের ঈশ্বরীয়মার্গে উন্নীত 

করিয়াছিলেন এবং কত নরনান।ই যে তাহার কপালাভে 

পৃন্যা হইয়ী গিয়াছেন, ভাঙা ইয়ত্তা করা যায় না। 

একবার শ্রীযুক্ত মথুরামোহন জমিদারী সংক্রান্ত একটি 

লিবাদ লইয়া ত!হার বিপক্ষদলের একটি লোকের 

জীবননাশ করেন । সেই লইয়া বিচারালয়ে মামল। 

উঠিল এবং প্রতিপদে তাহার কারাদণ্ড হইবারঈ 
সম্তবন! উপস্থিত হইল + শ্রীযুক্ষ মথুর বিপন্ন ও ভীত 
হইয়া বিপদের কাগডারী একনাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষগ্দাবের 

এরণাপিন্ন হইলেন । করুণাময় শ্রীশ্রীটাকুর প্রথমে 

পট পিরক্ত « মথুরাকে ভহসিন। করালেন বটে, কিন্ত 

হাতকে একান্ত পিপন্ন ৪ অসভায় দেখিয়া অবশেষে 

গাস্ব'স প্রদানপুববক শ্রশ্রীন'য়ের (শ্রীশ্রীভবতারিণী) 

নিকটে যাইয়। শ্রীযুক্ত মথুরের কৃতকর্মের জন্য তাহাকে 

কন! করিতে পলকের ন্যায় আবদার করিলেন এবং 
শীযুক্ত মথুরগ বাস্তবিক আশ্চধ্যজনকভাবে সেই যাজঃ 

গনিহ্রাণ লাভ করিলেন”! 

নটচড়ামণি গিরিশচন্দ্র নাম বোধ হয় কাহারও 

নিকট অনিদিত নাই । তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত 
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বিশ্বাস করিতেন না, বিলানিত। ৪ পান-সন্তেগহ ছিল 
তাহার জীবনের লক্ষা । কিন্তু যখন তিনি দক্গিশেশ্বারে 

নিরক্ষর বিশ্বপাগল হাহীরানকষইদেপের  সাস্পাশ 

অভিনেতা | প্রথন বয়সে তিনি' ভগবানের আান্ছদ 

সপস্থিত হইলেন, খন ঠাহার জছুত পারবন্তন সত 

হইল এবং ব্লাসিতার একমাধক জ্ীধুক্ত ছিবিশচন্দ্ 

হইলেন তখন সব্বত্যাণী-শিম্মীল চির ভগবত গাঁদক ! 

অহৈতুক কৃপাগিদ্ধু শ্রীত্রীরামকৃষ্জদেণ গিবিশচান্দরের সকল 

দোষ অবগত ভইয়াও ক্মাঞ্চাণে আপনার আীচননতল 

হাহাকে আাশ্রয় প্রদান করিলেন! শুধ তাতাই এ, 

আশ্রিত ভক্তের অক্ষমতা দর্শন করিয়া স্বয়ই £হব 

4] 

কন 

'সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন এবং অশেষ করুণাবিগ ছ 5 
পা 

সু চিন্তে শ্রীযুক্ত গিরিশকে বলিলেন €রে | কিছ পা 

পারিস, একটু নিয়ম করে সকাল সন্ধ্যার ভগবানের *ম 

জপ কর্বি।” কিন্তু গিরিশচন্দের পচে নিয়ম কার! 

পকাল সন্ধ্যায় নাম জপ করাও যেন অসাধাসাধন ই? 

কম্ম বলিয়া মনে হইল। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্দেতণে 

বুলিলেন_বাবা! আমি নিয়ম কংপয়া কিছু কারও 

পারিব না, এ কম্মও যেন অস্ম্তব বনিয়া আমার মালে 

হইতেছে । _বেশ' | প্রেমাউঙগদর আাআীরামকৃষণতেধ 
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বলিলেন--৫বেশ, তাও যদি ন" শারিল, তাবে ভক্তিভাবে 

এখানকার (শ্রী্রীগাকুর ব৷ ঈশ্বরের) কথা স্মরণ 
করবি, তা হলেই হবে|” শিস শ্রীযুক্ত গিরিশের 
পক্ষে উহাঁও যেন পর্বত প্রন্নণ কর্তবা বলিয়া মনে 

হঈল ; বিষম চিন্তায় পতিত হইয়া তিনি বলিলেন 

_বাবা! ক্ষমা! করুন, & কার্যা9 আমার দ্বারা 

হঈবে না) 

“আচ্ছা, তা! হলে বকল্নী "দি? 

“বকল্মা ? গিরিশচন্দ্র উবার একট আশ্বস্ত 

হইলেন, ভাবিলিন_ মন্দ কি? উনি যদ্যপি কৃপা 

করিয়া অধমের ভার শরণ করন, ভাব আমি 

তাহাতে পশ্চাদ্্পদ হই কেন £" করুণাময় শ্রীপ্রীঠাকুর 
গিরিশচন্দ্রকে চিন্তা করিতে দেখিয়। বলিলেন-_ দ্যাখ, 

আমি তোর স্ব ভার নিলু*, এপার হতে যখন যে 

কাছ কর্বি, ভাবপি আমি ( শ্রীরামকৃষ্ণদেব ) কর্জি, 

ভু যন্দ মাত্র। তাহাই ভইল, অহৈতুক কৃপাসিন্ধ 

শ্রীশ্ীরামকষ্ণদেন আশ্রিত উক্তেব সকল ভার স্বীয় 

স্ষন্ধে তুলিয়া লইয়া "তাহাকে কুতকুতার্থ করিলেনন 

এ'স্থলে কবি রজনীকান্তের এই সঙ্গীঘটি মনে 



্রীরামক্ষ্চত্িদ্িকা এত 

“আহা ! তাই যদি নাহি হবে গো, 

পাতকী-তারণ তারিতে তাপিত 

আতুরে তলে নালবে গো! 
রঙ ক ক, রর 

তুমি, আপনার হতে হও আপনার, 

যার কেহ নাই আছ তুমি তার 1” 
০: 

সপ কটি ৬ তি 

বাস্তবিক, অদ্ভুতচরিত্র ভগবান শ্রান্রীবাসকুফানল 
ছিলেন অলৌকিক পুরুষ_এপ্রমের পালার ও 
করুণাসিন্ধু। পৃজাপাদ শ্রীমং আচাষাছের শ্ধিঃদক্ত 

জড়দৃষ্টিসম্পন্ন আমাদের শান্ত লালসা! তির 
করিয়া যথার্থ শান্তি প্রদান করিবার জন্থা বলিতে ৮: 

“ম্বার্থের বন্ধন ছিন্ন করিয়া যদি নিঃস্বার্থ এপ্রুদ লা? 

করিতে ইচ্ছা কর ; তাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, বক 

ভজন কর। উনবিংশ শতাব্ধীর ঘোর তনসারত 
গগনে বিকৃত সনাতন-পন্থা ও পাশ্চতাগ্রভাবরূপ ওলি, 

"জাল উংক্ষিপ্ত হইয়া যখন নর-নারীর প্রজ্ঞা-5৮ত 

দৃষ্টিহীন করিয়া চৈতন্য হইতে জড়ের দিকে তাহাদিগকে 
প্রবাহিত করিল, তখন মানুষ সদ জ্নানহারা হহয়। 

জড় এবং তংভোগজাত স্বার্থকেই স্ধবন্থ বলিয়া য়া 
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লইল। “সংষারার্ণণঘোরে  হ কর্ণধারম্বূপকঠ__ 
পুণাবতার ভগবান শ্রাশ্রীরামকৃষণএব পর্মগ্রানিবিনাশকং' 

রূপে তখন জগতে অবতীর্ণ হই/লন এবং 'লোকনামেৰ 

শিক্ষার্থ" স্বার্থ-পঙ্থিলত। দূর করিবার জন্য নিঃস্বার্থ 
প্রেমের খেল। খেলিলেন সমগ্র নরনারীর জ্বলম্তু আদর্শ 

হইয়া! আতএব ভাঙার চিবপবিত্র আদর্শের পৃজা 

করিলে অবশ্যই শ্বার্থান্বকার পিদুরিত হইবে এবং 

নিঃলসাথ প্রেম লাভ করিয়। মকলে জীবন-সমস্যার 

সমাধান করিতে সক্ষম তইবে !” 



শা পপ সপ - 

ঘ 0168 
টি রা 

জিআঙগ্জ । | 

৮ সপ শপ লা 

/5/011, চটি 

অষ্টম অধ্যায় 

শ্রীমৎ আচাধ্যদেব এইবার ভগধন আনীত ৮ 

দেবের নিক্বার্থ প্রেমের কৃথা। পুনরঃল্লেদ নি... 

বলিতেছেন--মাতা, পিতা € ভাষা) প্রভৃতির শালিণাস 

স্বার্থযুক্ত, কিন্তু শ্রশ্রারামকষ্জদেবের অন্তরে হিল 

্বার্থশূন্ত__নিষ্ষলঙ্ক ভালবাসা,_যাহী যথার্থ প্রমান 

ভুলা! ইহা তাহার! স্বচক্ষে প্রতাক্ষ করিয়াছেন তার 

লীলাসহচরত্বজপে, এই জন্যই বিমগ্ধ হইয়া [নি 

বলিতেছেন :-- 

-. ম্নেহে। হি মাতুরিহ কারণসন্নিবদ্ধে!, 
ভ্রাতুস্তথা পিতুরয়ং ন চ হ্েতুশৃন্াঃ | 
যৎ প্রেমহেতুরহিতং নহি কেন ভুন্যত 

/ তং ৫ প্রমসিন্ুসদৃশং ভজ বামকৃষং ॥ ৮ ॥ 



২০৬ জ্রীরামকুষ্ণচক্ড্রিকা। 

অন্নয়ঃ ॥ ইহ ( অন্মিন লেকে ) মাতৃঃ (জনন্তাঃ ) 

স্েহঃ (আদর?) কারণ সপ্গিবদ্ধঃ (হেতুপুর্ববকঃ ) 

(ভবতি) ভি (নিশ্চর়ে) খা (তেন প্রকারেণ ) 
হাতুত (সহোদরক্থ ) পিতুঃ (জনকস্য ) চ অয়ং (নেহঃ) 

ন হেতুশুন্ঃ ( অহৈড়াকো। ন* হৈতুক এবেতিভাব )। 
যং প্রেম (যজ্ ম্েহট) হেহ্রহিতং (অহৈতুকং) 

€(যস্য প্রেম ) কেন ( কেনচিত প্রেন্না) তুল্যং (সদৃশং) 

নহি ( অবধারান ) প্রেম(সন্দুলদূশং (প্রেমমাগরোপমং) 

তং রমকৃষ্ণং ভঙ্গ ( একান্ততর। তদ্গুণ-শ্রবণ-বিচারণ- 

তদমলসব্বময়বিগ্রহপ্রত্যয়ৈকতাদতয়া সমুপাস্ন্ব )। 
অর্থ ॥ এজগতে মাতা, পিতা? ভ্রাতা অথবা ভাষ্য 

_কাহারিও প্রেম বা ভালবাসা শ্বার্থলেশহীন নহে ॥ 
একমাত্র অতুলনীয় প্রেমসিন্গা শ্রাশ্রীরা'মকষ্ণজদেবেরই 

( দেখা গিয়াছে ) ভালবাসা যথার্থ স্বার্থহান ও নিশ্মল ! 
অতএব (ন্বার্থের সীম উল্লজ্বন করিয়। নিঃস্বার্থের 
ঠাকুর ) শ্রীশ্রীরামকুঞ্জদেবকে ভজন। কর। 

দীপিকা ৫১) ক্ষত! হি মাতুরিহ-"::- ন্ 
চ তহতুশুন্যঃ | -্ঠির পুর্বে ছিলেন একমাত্র 

(তুরীয় ) ব্রহ্ম, যাহা অপেক্ষা আর কোন প্রধান 

পুরুব বা বন্ত ছিল শা। তিনিই পরে বহু হইতে ইচ্ছা 



আরা ম্রষ্চক্দ্রিকা ৪৪ 

করিয়া মায়াধাশে ও আয়াপ্রভাবে পুবববহ : এগং 

সষ্টি করিলেন। চন্দ্র, সুধা, গ্রহ, তারা, 1 
জীবজগৎ, বৃক্ষজগ প্রভূত লট হইল বঙ্গ 

মায়োপহিত ঈশ্বর বা ভগবান হয়! ঢগনের সক একক 
রা এক অনির্বচণীয় ও অনাদি আবর্ষণী শংককালা 

ওতঃপ্রোতভাবে বদ্ধ করিয়া দিলেন এবং সেই জক্মণ্ই 

হইতেছে “মায়া ন্েঠডালবাসা বা জিম 

ভিনিই মতা, পিতা, আভা, শগ্বী € ভাধ)৮ চষ্টি 

করিলেন (অথবা স্বয়ং হইলেন) এই 3 

জগৎ-সংসারকে সাঁজ্জত করিয়া অভাব হইতে জা 5৪ 
্ ৫ ২042 22755284855. আলোকে প্রকাশ করিতে! কিন্তু ভাহা উইল পি 

হয়? আঘটনঘটনপটীয়পী মায়! ভাতার এম রইসএযু 

খেল খেলিলেন, তিনি তাহা মোহ তি আহ কপ এটিও 

_আবিলতাটিকে সকলের হরে চলিয়া পিয়া কাব 
বৈচিত্র রা  করিলেন। স্বাশ্াপক নয়মবাশে মতি 

“তো রাঁঞানার়ত তত সুনুতো অণব্5। 

লমুদ্রাদণবাদাধ নংব২সরে; অজারত | 

অহোরাত্রাণি বিদধদিশ্বসামিফতোবশী । 

সুযাচক্দ্রষসৌ ধাত। ধথ! পৃর্বমক ময় ॥ 

স্ধিথেদ। 



২০৮ শ্রীরামর্ুসগ্চক্দ্রিকা 

পিতা, পুত্র-কন্াদি পরস্পর প্রম্পরকে ভালবাসিলেন, 

কিন্ত গোপন রাখিলেন হৃদশর অন্তংস্থছুল তাহাদের 

সেই ভালবাসার প্রতিদান প্রতিদানকে প্রতীক্ষা 

করিয়াই তাহারা ভালবাসা না প্রেমের স্বাধীনতাকে 
শবদ্ধ করিলেন ম্বার্থপরতারপ শৃঙ্খল দিয়া, 

তাই (তাহার) তাহার পুরণ আনন্দিত এবং অভাবে 

রেশযক্ত হইধ! আপনাদের হফাৎ করিয়। ফেলিলেন 

্বন্বরপ আত্মা হইতে । 

বর্তমানক্ষেত্ে এরূপ দষ্টান্থর অভাব দষ্টি গোচর 

হয় না। মাতাপিতা চাহিয়া থাকেন পুত্র-কন্যার মুখ 
কবে তাহারা মানব হইয়। লাভাযা করিবে তাহাদের 

অর্থ দিয়া এবং পুরকন্সাও তদৃষ্টে শিক্ষা করিয়া থাকে 

«মাতাপিতাকে তালবাসিতে-_ নিজেদের স্ুখ-স্াচ্ছন্দা 
লাভের আকাল্গচ। লইয়!। উভয় স্থানেই বাসন। 

প্রতিত হইয়। সেভ গ ভলবাসা আংশিক অথবা, 

কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। ভংপরে ভাষ্যার 

ভালবাস ইহাতে বিপধ্যয় দুষ্ট হইয়া থাকে 
শতকর। নিরানব্বট প্ষর্ে,-কারণ স্বামীকে জগ 

স্বামাহপে দর্শন পা দর্শন করিবার শিক্ষা আমাদের 

দেশে কয়জন দ্রীলোক করেন তাহা! জানি না। কিন্ত 



শ্ীরামকৃফ্চন্দ্রিকা ১০৯ 

'এীভাবের চিন্তাধারা আমাদের দেশেরই ( ভারাত্রর ) 

যথার্থ নিজন্ব! তত্ব স্ত্রীকে জগন্মাতা_শক্তিমত্তিতে 
এবং পুরুষ বা স্বামীকে জগংপ্তি।--শিবমুত্তিন্ধে পুজা 
€ দর্শন করিতে বারংবার উপদেশ, দিয়াছেন কিছ 

দুঃখের বিষয়--বর্থমান শিক্ষার ধারা তানুর সই 

ভাবকে যেন অভিভূত করিয়। একমার ভোগ-বিল*স্া 
লক্ষ্যেই ভালবাসা ও দর্শনকে নিবদ্ধ করিয়! দিযান্ছ ! 

স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে যতই ভালবাক্ুল ন। 

কেন, সে ভালবাসার পশ্চাতে নুরায়িত রিয়া 
স্বার্থ, সুতরাং স্বার্থে যখন তীহাদের আঘাত পাঁডিত, 

তখনই তাহাদের সেই ভালবাসার শূঙ্গল ছিয়্ হই 
এবং পরস্পর পরম্পর হইতে পৃথক হইয়া পণ্ডিবে! 

প্রকৃত ভালবাসা হাতছে অনার আত্মায় এপ 

ইহাতে কোন স্বার্থ মিশ্রিত থাকিতে পার না। শ্রুতি 

পলিয়াছেন-“ম বা অরে পড়া কামার পাঠ 

প্রয়ো ভবত্যাত্বনস্ত কামায় পতি: প্রিয়ো ভবতি 

'স্বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়! প্রিয়! ভবত্যাত্মনস্য 

ঠাঁমায় জায়! প্রিয়া ভবতি” ইভাদি। অর্থাৎ পতি? 

পধরয়োজনে (স্বার্থসিদ্ধির জন্য) শ্রী ত'হার পতিকে 

গা্গুবাসে না, পরস্থ পতির আত্মার ভগ্য সে পতিকে 
রা ১৪ 



২১০ শ্রীরামকসস্চত্দ্রিক' 

ভালবাসিয়। থাকে । এইরূপ পতি স্ত্রীকে, পিতা 

পুত্রকে, মানুষ ধন-রত্ব-ভোগসামগ্ীকে আত্মদৃষ্টিতেই 
ভালবাসিয়া থাকে । অতএব দেখা যাইতেছে যে__ 

ঝ-দুর্টির টপ্রই নিঃন্বর্থ ভালবাসার মর্ধ্যাদ 

রা অন্যথা প্রেমের পরিচ্ছদে কামের ব 

নিঃন্বার্থতার ছদ্মবেশে স্বার্থে লীলা সম্পাদিত হইয় 

থাঁকে। 

ভগবান শীকরামকৃঞ্ণদের আত্মপরিজন কে কতদূর 

আদিনার জন ₹হাহ। বুঝাঈবার নিদিত্ত বেশ একটি 
গল্প বলিতেপ, হখাজনৈক শিব্কে উপদেশ প্রদান- 

কালে তাভার মাচাধ্যদের বলিলেন বৎস ! তাগই 

একনাত্র শ্রে্ পঞ্থা। আতাপিতা, ভাই-বন্ধু ও 

স্্ী-পুত্রাদির ভালবাসা ব্বর্গরলে দূষিত, অতএব 

তাঁদের মায়া ত্যাগ করিয়া আমার সহিত চলিরা, 

আইস 1” শিষা বলিল--“গরুদেব! সেকি কথা? 
শি ক্্ী-পুত্র আমার কত ভালবাসেন, তাদের 

কি কখনও নিফ্ুরভাবে ত্যাগ করিতে পারি ॥” 

_ঠতা বটে! কিন্ত বৎস! সে ভালবাসার যে 

কতটুকু মূল্য, তাহা ত তুমি বিদিত নও, সেইজন্য 
তাদের মায়া তুমি মোহিত হইতেছ। আচ্ছ! 



শ্বীরামক্কষ্চক্দ্রিকা ৯৯১ 
আমি তোমায় একপ্রকার উুঁষধের বটিক! প্রদান করিতেছি, তাহ1 সেবন করিলেই ভুমি মৃতবৎ ভইয়। যাইবে, কিন্তু সংস্ঞ। হারাইবে না। এসই অবস্ায বুঝিবে, কে তোমার সাপনার জন আামি উদুবেশে বেদ্যরপে তোমার পাশে সেই সময় উদস্টিৎ থাকিব ।”-_এই বলিয়া আাচাযাদের শিষ্যকে একি বটিকা প্রদান করিলেন, শিত্যও ভাতা গ্রহণ কন্যি, বাটীতে পরত্যাগমনপূববক কলের অজ্ঞাত 5.5. ভক্ষণ করিয়া মুতবং পড়িয়! রহিল, কিন্তু স:১৭ হারাইল না। 

এখানে বাটাতে নসাহুলুস্থুল পড়িয়া গেল! শাতা, পিতা, ভাই, বন্ধ, স্্রী ও আঙ্মারস্বতন সঞ্চলে বাদিয়া অস্থির হহল। [লাক “লাশরণা । এ ৭ সময় গুরুদেব টৈদা মাঞিয়া তথায় উপাস্থিত হঈলে, এবং স্বতের উপায় বিধান করিত অন্নুরুদ্ধ হইয়। 
গম্তীরভাবে বলিলেন--“উপাঁয় আছে, যদাপি কেক খুতির জন্য জীবন বিনিময় করিতে পারে, তা; 
২ইল অবশ্যই পুনরায় জীবন পাইবৈ, অন্যথা নয়; 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই নিব্বাক হইয়? 
পরস্পরের মুখ চাওয়াচাহি করিতে লাগিল। মাচা 
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চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন '«--আমার আরও ত 
সব ছেলেমেয়ে রহিয়াছে, তাদের দেখিবে কে? 
আর কেহ দিউক। পিগাও গিক এ কথা বলিলেন 

এবং ভ্রাতা, ভগ্রী'€ প্রতিবামিগণ যে যাহার স্থানে 

সরিয়া পড়িলেন।. বৈদ্য তখন মৃতের শোকাকুলা ও 

রোরুদামান। পত্বীর অভিমত ভিক্ঞাসা করিলেন, কিন্তু 

পত্রীত্ড তাহার মায়াক্রন্দন থানাইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে 
গ্রহণপুর্বক বলিল-আমার ইহারা সব রহিয়াছে, 

ইহাদের মানুষ করিবে কে? যে যাইবার গিয়াছে, 
অপরে তাহার জন্য মরে কেন আর? ইত্যাদি । 

শিষা তখন উঠিয়! পড়িল এব: পরুদেবকে বলিল “চলুন, 

গুরুদেব ! এইবার আমার সন্যাসত্যই জ্ঞান হইয়াছে 

যে-কেহ কাহার নয় । 

ভগবান শ্রীশীর।মকৃঞ্কদেবকথিত অপর একটি গল্লেও 

আমর! দেখি যে-মৃত স্বামীকে আত্মীয়স্বজনগণ যখন, 
সকার করিবার নিশিন্ত গৃহ হইতে বাহির করিতে 

চেষ্ট! করিতেছে, কিন্তু মুতের হস্তদ্বয় প্রসারিত 

থাকায় তাহ! পারিতেছে না, তখন অশ্রুকুলা গনী 
তাহার প্রতিবাসিগণকে দরজা ভাঙ্গিতে দেখিয়া 

বলিল ওগো! ও কি করছ গো? আমার, ষে 
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০েলেপুলে রয়েছে গো ১ ঘর জানাল ভাক্ষলে 

আমার বাছার। সব কোথ। থাকৃবে গো ? তোম্রা ওর 

হাত ছু'খান। কেটে ফেলনা, তা হখালিই ত বেরুাব।' 

ইত্যাদি ।--ইহাই হইল পত্রীর ভালবাসা সংস'বে। 

তৎপরে, পুত্র-কন্তা, স্বজন-পন্ধুবর্গের ত কথাই নাই। 

স্বার্থ লইয়াই তাহারা খেলা করিতেছেন । 

স্থতরাং সংসারে শাণ্তিলাভ কবিতে তলে 
নিঃম্বাথরপ খজ্ো স্বার্থকে বলিদান দিতি হইলে 

এই বলিদান দেওয়াও কঠিন, কারণ মায়। প্রতি, 

নিয়তই স্বার্থকে পরমার্থের পদে বলাইয়া নরনারীগণ/ক, 

মোহিত ও প্রতারিত করিছ্েছে। এই প্রতারন। 

হইতে আপনাকে রক্ষ। করিতে হইলে বিবেকবুদ্দি- 

সম্পন্ন হইতে হইবে এব খিনতি নেতি' বিচাল 

দ্বারা সব্ববস্থ্রতে আাপনার সন্ত দর্শন করিঘ। 

আত্মবুদ্ধিতে সকলকে ভালবাসিতে হইবে, তাহ। 

হইলেই নিঃম্বার্থের প্বিত্রালোকে বিশ্বপ্রেম ফুটিযা 
উঠিয়া মোক্ষের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে অথন! 

নিচীরে-অক্ষম হইলে ন্ষ্টি কাজোর জীব হিসাবে 
স্রষ্টা পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই ম'নুষের পক্ষে 

বিধেয়। 
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এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে_ প্রথমে অদ্বৈত- 

বুদ্ধির অভাবে না হয় দ্বৈতের শরণ গ্রহণে স্থষ্টি ও 
আঅষ্টার কল্পনায় ঈশ্বরকে ন্ঠায়পান, দয়াশীল ও সর্বব- 

পরিচালক ইত্যাদি জ্ঞান করিলাম, কিন্তু মাত্র 

কল্পনায় বা শ্রুত বাক্যেই কি সেই বিশ্বাস ও ধারণা 
স্থিতিশীল হইবে ?-_নী, তাঁ কখনই নয়। অজ্ঞা 

বস্তুতে আসক্তিহীন হওয়াই স্বা হাঁবিক নিয়ম ! ঈশ্বরকে 

আমরা প্রত্যক্ষরাপে দেখিতে পাইতেছি না, শানে 

শুনিহাছি মাত্র, শ্রুতরাং না দেখিয়া ও বিশেষভাবে না 

জানিয়া কিরপে ভাহাতে করুণাময়, ক্ষমাশীল ইত্যা্ি 
বিশেষণ সংজ্ঞা আমর! প্রদান করিতে পারি ? তদুস্তারে 

শাস্ম বলিতেছেন-- 

“যদ যদ। হি ধর্শস্য গ্লানির্ভবতি ভারত । 

অভ্যুর্থানমধন্মস্য তদাত্মানং স্জাম্যহম্ ॥” 

_আর্থাং ঈশ্বরকে (মার়োপহিত ত্রহ্মাকে) মন 

বা বুদ্ধির দ্বার জানিতে অথবা চক্ষুর দ্বারা দেখিতে 
পাঁওয়া যায় না বলিয়া॥ তিনি ভক্তের জন্তা অবঙাররূপে 

দেহ ধারণ করিয়া আসেন । ঈশ্বরের যাবতীয় গুণ বা! 

সিদ্ধিই অবতারে প্রকটিত থাকে । তিনি পরমাত্মা- 
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স্বরূপ, জ্ঞানসম্পন শুদী-মুক্তমভান হভইয়াও- জাল 

স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া নশ্বর শরীর প্রারণ করেন এবং 
“আপনি আচরি ধন্ন জীব শিখায়- শর্থা 

আদর্শন্বদপে অবতীর্ণ হইরা ভিনি বিপথগামী ও 
মাত্মবিস্ৃত নরনারীকে মোতরূপু শন্ধকার হইত 
হম্তধারণে উন্তোলনপৃর্ধক মুক্তির পশ্কু। এদ্নি করন । 
সইপ্রজামানুব তাহাকে মাত, পিভীস ভাই, পক্ষ ৪ 

আচাধ্য ইতাদি সংজ্ঞার অনিভি্। করিযা-হিতালত 
আদর্শ প্রবাহে আপনাপন জীলন গস্মপুক্বক দম্ভ 
ফটাইয়া তুলে এবং ক্রমোন্নতিখারা অ.বিকীশস্ম্াস 

হইয়া সেই শাশ্বত শাস্তিলানে পন্য হয়। 
শ্রীমৎ আচাধ্যদেব স্বার্থ মানলগনুক্ে লিঃ 27 

£প্রম লাভ করিবার জন্য আাশ্ব.স প্রাপ!নপুববক সেইদিন 
পলিয়াছেন-_ 

“যং প্রেমহেতুরহিতং ন তি কেন তুল্যং। 

তং প্রেমসিন্ধুলপূশং ভজ রামকৃষ্তং ॥” 

কিন্তু জিজ্ঞাসা হইতে পাবে এয ভিগবাল 

-আীরামকৃষ্দেবই কিকেণল রপ্রমের ঠাকুর ছি, 
আর কেহ কোন যুগে এইরূপ "প্রমাধতার হউক 
আসন নাই? এখানেও প্রত্যক্ষদশী আচাধ্যদেবের 
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সেই নির্ভীক উত্তর-_ন হি কন ভুল্যং” ॥ “কেন 
তুল্যংং এস্থলে অবতারগণকে লক্ষ্য করিয়া তিশি 

বলেন নাই, পরস্ত মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্বীও 
কলব্র-পুজ্রাদির ভালবাসার সহিত তুলনা করিয়া 

বলিয়াছেন। নাতাঁপিতা_ভাধ্যাদির ভালবাসায় 
স্বার্থ জড়িত মাছে, কিন্ত ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্দেবের 

ভালবাসায় এতটকু স্বার্থ মিশ্রিত ছিল নাঃ তাহার 

পবিত্র-সংস্পর্শে যিনি একবার আমিতেন, তাহাকেই 

তিনি শিশ্মাল ভাঙীবাস দিরা গাপনার করিয়া লইতেন ২ 

বিন্দুমাত্র আত্মীভিমান না থাকায়, সকলের সহিতই 

তিনি বালকের মত সমান ভাবে মিশিয়। তাহাদের 

হদয়রাভ্য আধিকীর করিয়া ফেলিতেন। আহা 

. এই শিমিস্তই শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী প্রাণের 

আবেগে বভবার বলিতেন_ 

“ভিনি আমাতেদর ভালঢব০স 

বশীভত কঢরছিঢলন |" 
ব্বামিজী বলিতেন-_-“ম! বাপও সে'রকম ভালবাস্তে 

জানে না। একদিন ,তঠার কাছে না গেলে. প্রাণ 

যেন ছট্পট্ করে উঠত,এমনই ছিল তার ভালবাসা 
ও স্সেচের টান।” 
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শ্লোকে ভগবান আঙ্সীরামকৃষ্কদেবের প্রেম সম্বন্ধে 
বল হইয়াছে--ষক্ ০প্রসতহভুরহিভং”- মর্থৎ 

ধীহার প্রেম বা ভালবাস!য় কোন হেত থাকিত ন1- 

আহৈতুক ! হেতু" শব্দের অর্থ হুইাতেছে লগঙ্গাদিব 
আসক্তি বা ন্সার্থ* অথাৎ একটি কম্ম করিদছ্ি ও 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফললাতের 
নিঃন্বার্থভাবে নহে এবং এই তে যাতে নাই আভা 
'গহৈতুক। এই অঠৈভক ভবের জ্বলন্ত উদাজি৭ 
পাই আমর! পুরাণ এ উ্নিষদ্ধ শান্ছে ছিব 

প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের রাংজা প্রকৃতির খেলা! 
ভক্ত ভগবানের অনাহিল প্রেম € করুণায় হাতল 
ইয়। বখন 

পাসনাঁ করিতেছি, 

বে! 

এ গাহিয়া থাকেত প্লে 

নাহি চাও প্রতিপান নাতি রখ কোন আশ) এ 

ভর শঃল ধন্থা বট ভালবাসা ॥* 

তখন টড দেখিয়। থাকি বেহাহার শিং 

চাতুষ্যে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিঙের দোব মাইন জগত 

ভোগৈশ্বরো তিনি আবাধ অধিকার সকলকে প্রপান 
কবিযাহেন | উচ্চ নীচ, স্থবির 'জঙ্গমঃ জাতি অজি 
তহার নিকট সবই সমান, সকলেই ভীহার সন্তান 
এবং করুণাপ্রাণী! অথব! উহার দষ্টান্ত পাই আমরা 
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সুর্যের কিরণ দানে, মেঘের বা!» দানে, অগ্নির তাঁপ 

দানে এবং বাতাসের স্ুুগন্ধাদি দান প্রভৃতিতে আরও 

স্পঈতররূপে। ইহাদের করুণ" অথবা ভালবাস! 

অহৈতুক রাগেই রপ্তিত ! 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেপেণ প্রেম যথার্থ 

অহৈতৃক ছিল$ কারণ তিনি ত মার আমাদের ন্যায় 
স্বভাববিশিষ্ট সাঁঠব ছিলেন শা. বাহক আকারটাই 

যা” ছিল আমাদের অন্ত । তিশি অসিয়াছিলেন জগতের 

দুঃখে বিগলিত লইয়া, অং ভাব তাহার হৃদয়ে ছিল 

না; সেই জন্য হৃদয় ছিল ভাহভার বিশ্বজোড়া-- 

প্রেমের জাহুবী-ধ'রাতে পূর্ণ। দ্বৈভভূমিতে যতক্ষণ 
তিনি থাকিতেন, ভতক্ষণ তিনি বলিতেন-_'আমি 

মার হুকুমের চাকর, তিনি যন্তী-মআমি যন্ত্র, যেমন 

চালাচ্ছেন-_-তেমশি চল্ছি উত্য পি” শীতায় শ্রীকৃষ্ণ 

বলিয়াছেন 

“ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হাক শেহজ্জুন ! তিষ্ঠতি। 

ভাময়ন্ সর্বসৃতানি যন্ত্রারাঠানি মায়য়। ॥৮ 
__অর্থাৎ ঈশ্বরই সর্ববভৃতেগ হৃদয়ে অবস্থান" পূর্বক 

পুত্তলীকাবৎ সকলকে স্ব শব কর্থো নিয়ন্ত্রিত করিয়া 

ঘৃর্ণিত করিতেছেন ইউত্যাদি। এই ভাবটি স্পষ্টই 

ডা) 



স্তরীরামক্ষ্ণচক্দ্রিক। ৯৯৪ 

পাই আমরা ভগবান শ্ত্রীশ্রীরানকৃষ্ণদেবের গাশাকিক 

চরিত্রে! তিনি “আহ ব| স্বার্থকে চিরদিন জনা 

মাতৃচরণে ধলি দিতে পারিয়াছিলেন বুলিছ। 

আপনাকে মার হাতের যন্্ ভল্য করিয়া ইনশা 

কম্ম ও ভালবাদ। আঁচগালকে দান ক্সিতত সঙ্গ 

হঈয়াছিলেন। শ্রীমং আচাধাদেন এই মহিতিক 

প্রেমের অফুরন্ত প্রস্নবণকে লক্ষা করিগাই বিনাশ 

প্রেমসিদ্ধুসদৃূশং এবং অনিতা সাকা এ 

পিতা ও ভাধ্যাদির ভালবাসায় মোর হ্রাস মাত ৪. 

গণের ভ্রম দুরীকরণেই ধলিযাছেননিন ছি ঈদ 

তুল্যং, তং প্রেমসিন্ুসদৃশং ভজ রামকুষ:।? 

অহৈতৃক প্রেমের সহিত দার্থময় আাভীলিতা নিল 

ভালবাসার তুলনাই হইতে পারে না, হই আভগশাকছ 
প্রেমদাত৷ অবতারবরিষ্ঠ শ্রীক্রীর'নকৃষ্ণতেবের শরণ প্র 
হইয়া নিংস্বাথ প্রেমধারা প্রার্থনা বর, 'লীলাবশ 

হরেরেবং ভক্তার্থং , দেহধারিণ”- শক্তির কলা ও 

সাধনের জন্যই তাহার ধরার আবাতরণ। 2৩৮৭ 

বাপন। পূর্ণ করিয়। তোমাকে এআভলানতন্দের অধিক লা 

করিবেন। 

নু চে 



নবম অধ্যায় 

এনে ভর্গণমনমাগমষে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 

দেব কিরূপ আনন্দিত এবং তাহাদের বিরহে 
বাথিত হইতেন্;এতদসন্বন্ধেই শ্রীমৎ আচার্যাদেব 

বলিতেছেন, সখ! 2৮৮ 

প্রাণ্ডে যথা প্রিরতমে ললন! প্রসমা 

হন্বন্তহিতে ভবতি ভাব বিকারযুক্তা | 
আ'রাদ্ গতে প্রিয়তমে চ তথা স্বভজে, 

প্রেষ্ঠায়মানমিহ তং ভজ রামকুষ্ণং ॥ ৯ ॥ 

অন্রয়ঃ ॥ হহ (জগতি) ললনা যথা প্রিয়তমে 
প্রাপ্তে (বল্লপভে সমাগতে ) প্রসন্ন (যুদিতা ) ভবতি, 
শন (পশ্চাৎ) অস্তঙ্িতে (প্রিয়তমে ) ভাববিকার- 

যুক্ত। ( বিরহগীড়িত। ) ভবতি, তথা প্রিয়তমে স্বভাক্তে 

আরাদ গতে (সমীপং গতে, দূরং গতে) চ 



শ্রীরামক্রবচত্দ্রিক। তং 

প্রেন্ঠার়মানং (প্রিরতমামিবাচপন্তং ) তি কা মর্ম 

ভজ । 

অর্থ। পতিসম্মিলনে ললনা যেরূপ অতি) 
এবং তাহার বিচ্ছেদে বিরহ নিমিও ক্ষন ও গ'ননন! 

হন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব€ সেইরূপ, ভক্তসঙ্গে শু £তি। 

বিরহে ছুখ অনুভব করিতেন। অভএব আল! কপ; 

বিশ্বপ্রেমিক ও প্রেমঘনমৃত্তি “সই আরামকুষ পতিত ক 

ভজন কর (প্রেমময়ের পুজায় যথার্থ (্রুম লাক 

করিয়া ধন্য হইবে )। 

দীপিকা | ৫১) প্রাচগ্ত থা প্রিয়তে... 
ভাববিকারমুত্তু। । --অর্থাঃ রমশীগণ প্রিয়হা এপ 

সম্মিলনে আনন্দিতা ও বিরহে ছুঃখিতা! হন, হি 

যে কেবল মাধুনিক জগতের পারা-তাভা আজ 

বহুকাল হইতে পতি-পত়ীর এই ভব পভ্রনান রতি 5 । 
পতির জন্য রমণী খু দুঃখ--অহশঘ লাঞ্চ" 

বিপদাদিকে বরণ কুরিয়া ইতিহাসের পুষ্টা উজ্জল 
করিয়া গিয়াছেন। পিতৃসতা পানাথ শ্রীর'মটপ্ 

অনুজ লক্ষণের সহিত যখন চতদ্দশ ব্য বনণ'» 

গমনের গন্য রাজবেশ পরিত্যাগপুর্বক গৈরিক পবিস 

করিয়া অযোধ্যা হইতে নিজ্ষান্ত হইলেন, সাধব' 



২২২ শ্ীরামক্কষ্চক্দ্রিকা 

সীতাদেবীও প্রমারাধ্য পতিই তাহার গতি-_-এই 

সিদ্ধান্ত করিয়া সব্বাভরণ পপিঠ্যাগ পূর্বক স্বামীর 
অনুগমন করিলেন ; তৎপরে ধম্মনিষ্ঠ পাগ্ডবগণ মিথ্য। 

দাতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া! যন ভিখারীবেশে বন- 

গমনপুববক অরণো, নগরের পথে পথে দীনহীনের ম্যায় 

প্রমণ করিয়। অনশনে, অনিদ্রায় কত বর্ষ অশেৰ ছুঃখ 

যন্ুণা “ভাগ “করিলেন, পতিপরায়ণা ক্রপদনন্দিনী 

পাঞ্চলীও তখন তাহাদের সহযাতিণী হইয়া সকল 
অপস্ঠা় পতিগণের নুখ-ছুঃখে মাপন ভাগ্য গাখিয়া। 

লহয়াছি লেন"? সতী সাবিত্রী পতিপ্রেমের উচ্জাদনায় 

্পীয় ভীবনকে বিপন। করিয়। আকাশপথে মেঙলোকে 

বমরাজের পশ্চাতে পশ্চাতে গনন পূর্বক মৃতম্বামীর 
ভবন ভিক্ষা করিয়।ছিলেন ১ সার্বা বেভল। উন্মন্ত 

ম্বাতশ্বিনীকে উপেক্ষা করিয়া গলিতকায় স্বামী 

লক্ষীন্্রকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন- ইত্যাদি কত 
শত দষ্টান্ত দওয়া যাইতে পারে, যাহাদের পশ্চাতে 

ছিল ম্বামী-ভুক্তি ও স্বামীর প্রতি অটুট ভালবাসার 
প্রনল উন্মাদনা ! 

ব্বামী_ স্ত্রীর বথার্থ ই ভালবাসার পাত্র, যেহেতু 
ামা তাহার ভার গ্রহণকারী ও শুখ-ছুঃখের চিরমহচর ! 



শ্রীরামক্রষ্ণচত্দ্রিক' ১৯৩ 

বিবাহকালে পুরুষ যখন কন্যার পাণিগ্রহণ করন, 

তখন তাহাকে তাহার ভাবী পত্রীর মমস্ত ভাগ গ্রহণ 

কছিয়। প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। এৎপরে শাছে দখা 

যায়__পত্বী পতির অদ্ধা্িণী পূগে গন্তা, অথ ০ প্ 

যাগ, যজ্জজর অথবা পুণ্যকন্মপ্র অনুষ্ঠান বংরলে 
পদ্ধী তাহার আদ্ধিক কলর আধিকাারুণী | আত এ 

এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে মে পতি-ও পীর এই 

আচ্ছছ্য-সন্থদ্ধ ও ভালবাসা নভকাল প্রাতিদ্ুত। এপ 

এই জন্যই উভয় উভয়কে কশ্মকেত্ররূপ সঙারে 

সহায়কদ্বরূাগে লাভ করিত সচেই থাকেন 

কিন্ত “প্রান্তে যথা ভিমতম লনা গ্রুপ, 

ইন্বন্তহিতে ভবতি ভাব (বকারযুক্তা 1” অথাং মিলল £ 

ধিরহে যে সুখ ও দুধ অনুভূতি হয়, ভাহা যেন হট 

শরীরের বিরচ ও মিলনে পষান.সঙ নী ভয়, কপ 

শরীর পাঞ্চভৌতিক জড়, ইহার ধর আছেন 

হে? সুতরাং দগীর আলবাধারপ পন্তকে আনিতের 

সহিত সংশ্লিষ্ট করি:ন, নে ভালবাস!র ঘুল। থাকে *. 

জড়ের সহিত জ:ডর যে আকষণ, তাহা মোহ মার, 
মোহকে অতিক্রম করিবার জন্যই মঅনমাদের ষ্টিত 

প্রজাভৃক্ত হওয়।; অতএব মোহের “মাহিনীজালে * 

০০২ 



২১৪ শ্ীরামরুষ্চদ্দিক1 

পতিত হওয়াই বুদ্ধিমতী ললনাগগের কর্তব্য! পতিকে 
জগংপতির প্রতিমুত্তি জ্ঞানে ভালপাসারূপ অঞ্জলি দিতে 
পারিলে-সে ভালবাসায় ঈশ্বর ৎ প্রেম অঙ্কুরিত হয় 

এব” দেবতার অদূর্শন ও সিল:নর দুঃখ-ন্ুখানুভূতিই 

বথার্থ মোক্ষের মআাকাজ্ষ। জাগ্রত করিয়। দেয় ও 

তাহাতে নারীজীণনের সার্থকত। পুর্ণরূপে সম্পাদিত 
হবু» এ 

(১) আরাদগতত প্রিয় ততেম তত ''ভজ 

রাসক্ুষ 1-এর্পাং ভগবান জ্রীখরামকৃষ্ণদের সম্বন্ধেও 
শ্রীনং আিধ্যদের বলিতেছেন_ললনাগণ,.. য্রূপ 

প্রয়তঠদের মিলন ও অন্তর্ধানে সুখী ও দুঃখী হন, 

এপমাবভার শ্রীপ্রীরানকুঞ্চদেবও সেরূপ প্রিয়াতম ভক্তগণ- 
০০ পাপা তত এ 2০ সপ্ত ০ 

পুরুবগণেব ৭ তদ্বিপরীত রমণামাত্রে মহাখঞ্তিণ 

আোপছারা পরীর গ্রতি ভালবাসাকে জগম্াতার চনে 

[প্রনাকলিূপে পরিণত কর। 55 পৃ্জাপাদ শ্রম হামা 
বিপেকানন্দজা বলিফাঙ্ছেন "মেখেদের ুস। করিয়াই সব জাতি 

পড় গইয়াছে | দে দেবেশঘে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই৮ 

দেখ, থে জাতি কথন এ বড় হইতে পারে নাই, কম্সিন্কালে 

পারিবে না তোমাদের জাতির যে এত অধঃপতন 

থটিয়াছ্ছে, তাহার কারণ এই সব শক্সিমুতির অবমাননা করা ” 











জ্বীরামকষ্ণচজ্ভ্রিকা ২৯৫ 

মিলনে আনন্দিত ও বিরহে ব্যথিত হইতেন,-এমনই 

ছিল তাহার ভালবাস। ! দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতে যখন 
তাহার সাধক-জীবন উত্তীর্ণ হইয়াছে ও শ্রীশ্ীজগন্মাতা 
ভবতারিণীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যখন তিনি ধন্ত 
হঠয়াছেন, তখন ভাবাবেশে একদিন ভাবি অন্তরঙ্গ 
সম্তানগণের মৃত্তি সূহ তিনি দেখিতে পাইলেন এব. 
জগন্মাতাও তাহাকেও বলিয়াছিলেন ৫এর পর তোর 

ছেলের সব একে একে এখানে আস্বে 1” ছেলেরা 
আসিবে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কিন্তু তাহাদের আগমন 

প্রতীক্ষা সহা হইল না, ভাবাবেশে দৃষ্ট-মৃত্তিসকলের 
প্রত্যক্ষ-দর্শনের অভাবে আকুল হইয়া উঠিলেন, এব 
'পঞ্চবটা হইতে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া তিনি 
নহবতের ছাদে উঠিয়া চিৎকার করিয়। বলিতে লাগিলেন. 
ওরে! তোরা কে কোথা আছিস্ সব আয় না ৪ 

তোদের জন্য প্রাণ আমার যে অস্থির হয়ে উঠেছে রে ।” 
তাহার কিছুদিন পরে যখন সম্ভানগণ 1 একে 
শশা শশা পাপী লাপ্পম্পপপল পপ নপপপাপপা পন পপ ৮ &ীত শী ২ শশী শি শি বি 

(ক) সম্ভতানগণ বলিতে ভগবান পীরামকঞ্চদেবের অন্তবন্ধ 

লীলাসহচর বুঝায়। শ্রশ্রীরামরুষ্ণদেব এই নিষ্নলিখিত একাদশ জগ" 

সন্তানকে অন্তরঙ্গ নির্দেশ করিয়া তাহাদের শ্বহন্ডে গৈরিক বসন 

প্রদান করিয়াছিলেন যথা £-(১) নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ | 

১৫ 



২২৬  ভ্্রীরামকক্চক্দ্িকা 

একে সব দক্ষিণেশ্বরে আনিয়া তাহার চরণবন্দনা 

করিল, তখন তিনি আনন্দে অধীর হইয়! তাহাদের 
আপন সন্ভানজ্ঞানে সাদরে গ্রহণ করিলেন। *% * 

একদিন নরেন্দ্র আপিয়াছে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে, 

প্লীশ্রীরামকৃষ্ণজদেবের আর আনন্দ ধরে না, যাহাকে 

সম্মুখে পাইভেছেন-_-তাহার নকটেই নরেন্দ্ের ত্যাগ, 

তপস্যা, বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংস: করিতেছেন । আবার 

নরেন্দ্র হয় ত কোনও কাষো পলক্ষে কলিকাতা হইতে 

দক্ষিণেশ্বর আপিতে পারিল ন” প্রীশ্রীরামকৃষ্ণদে অধীর 
হইয়া ইহাকে ঠাহাকে জিজ্ঞাস। করিতেছেন__“কাগো। ! 
নরেন ত কই আজ এলো না?” আহা! নরেন্দের জন্য 

(২) রাখাল (স্বাম। ব্রদ্ধানন্দ ) 1৩) কালী (স্বামী অভেদানন্: 
(৪) বাবুরান (হ্বাণী প্রেমানম্দ ) (৫) শরৎ (স্বামী সারদাননা।, 

(৬) তারুক (স্বামী শিবাননদ " (৭) শশী (স্বামী রামকম্যানন) 

(৮) বোগেন (ম্বামা যোগানন্দ ) (৯) লাট (স্বামী অদ্ভুতানন্দ ) 
(১০) নিরঞচন ( ন্দাণী নিবঞ্ুনানন্দ ) (১১) বুড়োগোপাল (স্বামা 

'অছ্বৈতানন্দ )। ইঠান। ব্যতাত স্থামী তৃরীয়ানন্ধ, স্বামী অথপ্ডানন্ধ। 

ক্বানী বিজ্ঞানানন্দ এবং স্বামী নিম্মলানন্দ এই চারিজ্রন আগা 

শিঘা ভগবান শ্রীশ্রীরামকুষ্ণদেবের লীলাসহচর ও শ্রীশ্ীরামরু্ 

সঙ্গ কুক" 



শ্বীরামক্ুষ্ণচজ্দ্রিকা' ১৯৭ 

লীলাময় জ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন কত ব্যাকুলিতত, হা 

নত্রেল্গ না আসায় তিনি কত ছুঃখিত ও বাঁকুলিত । 
কেবল সম্ভানগণের জন্তা নে, যে কোন ভক্ 

তাহার নিকট একদিন উপস্থিত হইন্ডেন, তিনিই 

অপুর্ব মাতৃক্সেহলাপ্তিত ভালবাসায় সগ্ধ চইয়। 
যাউতেন ! প্রথম জীবনে হার্থাৎ 'সাপকাপন্থাযু 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেনের প্রকৃতি ছিল শন পুপরুল | 

মানুষের সংস্পর্শ তখন বিষ্বৎ অআসহা জলিয়া হাতির 

মনে হইত | নীরবে নিজ্জনে পসিয়! দিবারক শাহী 

সমাধিতে মাসের পর মংস-বহলরের পর বহর তন 

তাহার কাটিয়া যাইত, কিন্তু শেঘে ভান্াকে এস 
লোকজন লইয়। পাগল হইতেই শুনা গিয়াছে! গাব 

অন্থুখ, কথা কঠিতে কষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তগণ আসর, 

তিনি সকল কষ্ট ভূলিয়া অনর্গল ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে ডু 

আত্মহারা হইঈতেছেন ! তাহার ভালগাসার আকষসহ 

সা এক ে 

ছিল চুম্বকের মত! ভক্তগণ সেই নিশিত্ত তাহাকে নং 

দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না এবং তিনিশ কেশ 

অদর্শনে বালকের মত রে হইয়া পড়িতেন | এই 

অকৃত্রিম-_-মহৈতৃকী ভালবাসার জন্যই বিচার তর্কাদির 

“খই হারাইয়। ৮ বৈষ্ঞবচরণ, গৌরী প্ডিত, 



২২৮ জ্রীরামরুষ্চক্ত্িকা। 

তক্তাগ্রণী বিজয়কৃঞ্ণচ গোন্বামী, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র, ভক্ত 

কেশবচন্ত্র, পণ্ডিত শশধর তর্কচুডামণি ও জগদ্বিজয়ী 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাত্াগণ তাহার অপুবৰ 
আদর্শসম্মুখে মস্তক অবনত করিয়। নিজেদের ধন্য জ্ঞান 
করিয়াছিলেন! শ্লোককর্তা শ্রীমং স্বামী অভেদানন্দজী 
এইজন্যই এই অদ্ভুত প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে 
সকল স্বার্থ ও র'সন। বিসর্জন দেয়। নিঃস্বার্থ ভালবাস 

ভিক্ষা করিবার জম্য হুঃখক্রেশ জর্জরিত মানবগণকে 

বলিতত ছেন--“ভজ রামকৃষ্ংঃ | 

আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য যিনি সর্ধবন্থ ত্যাগ 
করিতে পারেন, তিনিই জগতে পুজ' পাইবার যোগা 

এবং এ'জগতে যিশি যত বেশী ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, 

তিনি ততবেশী জগতের মন্তঃস্থলে আঘাত দিয়া তাহাকে 
মাপনার দিকে টানিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছেন ! 
বাস্তবিক, উদার্চক্ষের সম্মুখে মানুষ সকলেই সমান, 
ছোট বড় কেহ নাই। তবে ইহা সত্য যে__তাহার মধ্যে 

পণ্ডিতগণ বিকাশবাদ স্বীকার 'করিয়াছেন। তাহার! 

বলেন- অন্তরের বস্ত্র একই, কেবল বিকাশকরণের 

তারতয্যেই এক মানুষ অপরের নিকট ছোট বা বড় 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শাস্ত্র বলেন যে-_সেই 



স্রীরামরুষ্ণচক্দ্িকা ৯৯৯ 

মানুষই মানুষ, যিনি আপনার পূর্ণবিকাশ সম্পাদন 

করিয়া দেবতার আসনে নাজোাকে উন্নীত করিযাছিন, 

এবং মহাপুরুষ ও অবতার আর কেহ নন, ৈনি 

মন্তর্বাহালোকের একত আনিকার, করিয়া শংপনি 
আলোকময় হইতে পারিয়ছন, তিনিই মহাপুকষ বা 

লতার (?) | | 

শন্রে এই অভাপুরুন ৪ আঅসভারশীন সন্থে ছুই 
শ্রদী দষ্ট তর। যাহা পুজাপদ মাহ আগা 
সংলদনন্দজী লিখিত 'শ্ান্রারামকুঞ্চলীলত প্রসঙ্গ পাও 

করিয়াছেন, ভাতারাই বুলিবেন-কটি শ্রেণী দই 
'জাবক্চোটি ও অপরঠি ঈিশ্বহাকাটা | জীব 

দাপনাদাতম সাধন কুয়া তুমানচর পুথি 0 তি 

পরেন ও চিরতরে আপন ম্রপে আনন্দময় হই 
লীন হইয়। যান (ব্রন্গীবিদ প্টন্স ভপতি ), পিস্থ 

ঈশ্বরকোটিগনণ পুর্ণ শান্তি (নিব্বিপক্পি ) ভূমিতে 
উত্থিত হইয়'ও একটু প্রভেদ রাঁখয়। দেন-জগজে? 

প্রতি কোন কিছু সদ্বাসন! পোষণ করিয়া এবং এই 
জন্য তাহার! সেই মেংক্ষভূমি হইতে অসাধারণ শি 

সম্পন্ন হইয়া অবতরণ পুর্ধক 'জগদ্ধিতায়' জীবন সমর্পণ 

করেন। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই জীব ও ঈশ্বর- 



২৩০ জ্রীরামকষ্ণচত্ক্রিকা 

কোটিকে ক্রোতগামী ক্ষুদ্র কান্ঠ ও বৃহৎ বাহাছুরী 
কাষ্ঠের সহিত তুলন1 করিয়াছে” । তিনি বলিয়াছেন 
_ছছটি কাঠ কোন রকমে নিষে আ্বোত বহে সাগরে 

গিয়ে পে, সামান্য একুট। পাখার ভারও সহা করতে 

পারে নঃ; কিন্তু বাভাছুরী কাঠ শিজেও যেতে পারে 
আঅপরচক« নিজের পীে বহে নিয়ে যেতে পারে ।” 

ভগবান ভরানরফরেক ভিলেন ঈশ্বরাকো টি 

আনেন আনেক উচ্চ! তিনি বুহভহ জাহ 

ছিলেন) পাতাছুরা কাছ বড সিপেক দুই দশজনকে 
স্ীয় পুগ্গে গ্রহণ করিতে পাত, কিন্ত বৃহৎ জাহাজ 

ভার ভাজার-_কে টি কোটি পণরির যাতীকে লইয়া 

পরপ'বে উপস্থিত করতে পারে । ভগবান আঙ্রান- 

কৃষ্ণদেপ যুগ-প্ররোজনে আসিয়া বাচির সম্মিদনে সনি 

বা] "পরাবঙারচ হইব বিরাট শারবে সিমের বানী? 

প্রদ'ন করিয়া গিয়াচ্ছেন।  শাঙ্ছচঙ্ষে সমন্বয়াচাষ্য 

ধন্্সংপ্রাপনকারা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়! 

থাকেননইত| পব্বেই উত্ত হইয়াছে ।  অতঙঞব 

“সতত ভত পথ 1৮ নএই সমন্বয়পাঞ্চজন্য শক 

বাদনে সর্ববজাতি & ধন্মের সম্মংন অক্ষুপ্ রাখিয়া যিনি 

অন্দর ভপিষ্যতে সকলকে একতাশ্থত্রে ও প্রেমের বন্ধনে 



স্তীরামকৃষ্ণচক্দ্রিক।, ১৩১ 

বন্ধন করিবার জন্য শ্রীশ্রীরানকৃষ্চরূপে আসিয়ছিজেন 

এই ধরণীভাল, তাহাকে বরণ করিয়। ও উতর 

উদ্দারনার্গে বিচরণ করিঘ়। ধন্য হইবার জন্য শ্রীমং 

আযানের আমাদের -সকদ। আপিশ্বামের দ্বারে 

আংঘ:ও প্রদানপূর্বক বলিয়াছেনলনিতা হজ বানকীধত। 

আনলীৌকিক প্রে রি ভ্রগরংন 

শ্রঝরামকৃঞ্কদেধের পবিভাদশ "ভিজা অর্থাৎ বন্দনা কর 

এএং 212 তে মেত 2 মদশবালাকি গ্রনের আগা 

কর যা ?6.। লব, শান্
 ৪ 11 । 



দশম অধ্যায় 

মাত্র প্রেমারভার বলিলেই যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাদেব 
আনতার অথবা হগদগুরুরূপে পুজা হইবেন, তাহা 

হইতে পারে না। ঞাজগতে যিনি ভবরোগনৈদাস্ববূপে 
মায়া-রোগাক্রান্ত নরনারীকে উদ্ধ'র করিয়া মোক্ষ প 

শান্ঠির গালোক গ্রদান করিতে পারেন, ভিনিই যবার্থ 

গন্ছের ঠাকুর বলিয়া! পুজ| পাইব!র যোগ্য! শ্রীনং 
হাচার্যাদেব শিষোর সংশয় দূর কিপার জন্য নিয়োক্ত 

শ্লোকের অবতারণায় শ্রীশ্লীরাকৃম্ণদেবের অসীম ক্ষমতা 
আথরা করুণার কথা প্রকাশপুর্ধক- তাহাকে বন্দনার 

যে"গ্য বলিয়! প্রতিপন্ন করিতেছেন, যথা 

ন"্সার-ছুঃখ-বিকৃতো ভজনানুরাগঃ) 

শুদ্ধীরুতঃ প্রিয়কথা-করুণাকটাক্ষে2 | 

আাশ্বাসিভাঃ প্রতিদিনং পুরুষার্থকামা, 
স্তঃ ধম্মমোক্ষদমহে! ভজ রামকুষ্ণং ॥১০॥ 



অীরামকুষ্ণচজ্দ্রিকণ ১৩৩ 

অন্বয়ঃ ॥ অহো (বিস্ময়ে) (যেন) সৎস'ল-ত'খ 

বিকৃত ( ইষ্টবিনাশাদিছুঃখেন বিকৃতিং গতঃ ) ভজন 

রাগঃ (পরমেশসেবনোহসাহঃ) প্রিয়কথা-করুণা কট'ট্ষঃ 

( চিত্তৃতোবিণ্যা কথয়া প্রসন্নেন চেক্জিণন ) শুদকিত 
(স্বভাবমানীত; টা অভ, যেন) রানি 

( ধর্্মাদিচুষ্টয় প্রেপ্নবঃ )( চ) প্র তিদিনস্ (অহ) 

আশ্বাসিতাঃ (অলং চিওটরকলোোন মননারথাস্তি £লিক্ষং 

গমিধ্যন্তীত্যাপাঘিতা;) (উন) পা়মোক্ষনহ 6 তদ, 
বোধিত কন্তপ্যতাকেহগ্রর'গজননদ্ধাহ পম্নরহ পন্মুঙ্গতত ১ 

মোক্ষদম্ ) ৩: (প্রসিদ্ধ; ) রাসকুফং কি এক ২. 

তদৃগুণশ্রণণ বিচারণ তদমলসন্ময়া গ্রহ প্রহতিপ- 

ভানতয়া সমুপাস্ন্ব )॥ 
অর্থ । সাংসারিক শোক-তাপাদি ছুগখে 

মলিনতাবশত: যাহাদের ঈশ্ববে এজি বিশবাণ 
অন্তরাগ বিকিতভাব প্রাণ হইয়।ছিল। তাহাদের হি 

করুণাপৃণ দৃষ্টি ৬ প্রণতোধিণী সুমধুর উপ 
বাণী দ্বারা যিনি তাহাদের চিগুমালিন্য সংগে” বত 

করিয়া প্রকৃত ঈশ্বরান্ুরাগ আনাইয়া দিতন 

এবং যিনি চতুবর্গ পুরুষার্থ ফলাকাজজ্ীদিগি 
প্রতিদিন আশ্বাস-বাণী দ্বারা উৎসাহিত করিল, 

কু এস্ি 



২৩৪ গ্রীরামকষ্চজ্দ্রিকা। 

সেই ধর্ম ও মোক্ষদাত। গ্রাশ্রীরাদকুষ্ণদেবকে ভজনা 

কর। 

দীপিকা! (১) সংসার দুখ করুণা- 

কটাউক্ষঃ 1 অর্থাৎ সাংসারিক দুখ-ভাপে বিকৃতচিন্ত- 

নরনংরীগণ ধাহার ইশ্বরভজনানুরাগদায়ী চিন্তগ্রপাদকর- 

বাণী ও করুণাকটাক্ষে শ্রদ্ধ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন 

_ ইত্যাদি । ক ছ পৃবের সংঙার সম্বন্ধে বিস্তৃত 

আংগোচনা প্রদত্ত হইয়াছে | হবে অতি সংক্ষেগে 

এখানে ইহার পরিচয় দিতে হইছে এই পর্যন্ত বলা 

যাম -য--সং+ সার, নর্থাং নং, ব। ভবরূপ রঙ্গমাঝে 

নটনটারূপে আগমন করা যথার্থ পার বা সার্থক হয় 

যদাপি আমাদের জ্ঞান থাকে যে ভোগভূমি এই 

টির উদ্দেশ্যই ইহার প্রজার দরে মুক্তির আকাজ্ক। 

জ'গাইয়া দেওয়া, এব এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া যিনি 

নিলিপ্তাবস্থায় কর্তবা পালন করিতে পারেন, তিনিই 

প্রকৃত সাধক, জগতে মায়াববণ উাহাকেই যথার্থ 

সার্থকতা প্রদান করে, অন্যথ। "সং দেওয়াই হয় সার না! 

হইয়া অসার, অর্থাৎ আসা-যাওয়াই কেবল বৃথা হয়। 

এক্ষণে কথা আসিতেছে--ভিজনান্গুরাগঃ”-- 

ভজন (ভগবদ্নান বা তদগুণকার্তনে ) অনুরাগ, 
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(আসক্তি ) বাক্যটি প্রয়োগ করিবার এখানে সার্থকতা 

কি? পুবেব বলা হইয়াছে যে-_“সংসার-ছুঃখবিকৃত 
অর্থাৎ ইষ্ট বা! পরমার্থ বিস্মৃত, অনিত্য বিষয়ে রত ৪ 
সাংসারিক শোক-তাপাদি ছুঃঠখে বিকুশুচিন্ত-নরনরীগণ 

ভগবান স্্রীশ্বীরামকণ্চদেব্ের নিকট আগমন করিছেন 
শান্তি লাভ করিবার চন্য :₹_-ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলা 
হইয়াছে 'ভজনানুর:গঃ " * 

ভজনের প্রকুতার্থ হইতেছে সাধন), থে সাবান 

অনর্থ স.সার-গননাগমন নিরাকৃভ হইয়া ছা! 

কিন্তু এইরূপ সাধনে মনুব্যের কখন প্রবৃত্তি জাগার 

হয়? না যখন তাহার এই সকল ভোগাবশ্থাতে 

ঠা ঞো টু 2 ঞে রি ] 2) হি এ ঠ এড ৭ হয়--তখন, তখনই সে 

বিচারের তীক্ষধার কুপাণে মিথাজাত বস্তমকলকে ৭গ্ 

বিখণ্ড করিয়া সত্যের দিকে অগ্রসর হয়, এবং এই এ 

মগ্রসরাদির প্রচ্ষ্ট! ও প্রণালী, ইহাই “সাধন নামে 

অভিহিত। সাধনাবস্থায় অদবৈতভূমি লক্ষিত থকে 
এবং দ্বৈতভূমির ধারা বাক্তাবন্থায় তখন সাধককে 
লইয়া সাধা, সাধক 'ও সাধন_-এই তিন মৃত্তিতে 

প্রকাশিত হয়। 



২৩৬ গ্রীরামকষ্ণচজ্দিকা 

বাস্তবিক, সাধনক্ষেত্রে সাধ্য না থাকিলে সাধনার 

প্রবৃত্তি জাগে না এবং পাধনাশ্রয়ী না হইলে যথার্থ 

সাধকও হওয়া যায় না। যিনি আপনাকে দ্বৈত 

ভাবিয়। অদ্বৈতৈর প্রতি ছুটিয়া চলেন সেই সাধা 
ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া, তিনিই হন “সাধক । ব্রহ্গই 
হইলেন সকলের স্ববপ, তাহাতে মিশ্রণ বা তদাকার- 

কারিত হওয়াই মানবজীবনের চরমো'ন্নতি ! 

কিন্ত কথা হইতেছে-_ ব্রহ্ম যদ্যপি সকলের চরম 

লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হন, তবে প্রতি নরনারীতে সেই 

মিশ্রণ বা মুক্তির আকাঙ্ক। জাগরিত না তইবারই বা 
তাহা হইলে কারণ কি? শাস্স বলিবেন- স্যর সভ্ভাব 

রক্ষা করিবার জন্য ! একই কালে প্রতি নরনারীতে 

মুক্তির আকাঙ্ষ। যদ্যপি জ।গিয়া উঠিত, তবে একই 
কালে প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া সকলে শ্রেয়োমার্গে 

“নিবুত্তিষ্থ মহাফলা? লাভ করিবার জন্য অদ্বিতীয় ব্রাঙ্মের 

দিকে ছুটিয়া বিলীন হইয়া যাইত; কিন্তু ত্রষ্টার হাহা 

অভিপ্রেত নহে, শগ্টিধবংসে মুক্তির পথ রুদ্ধ করিবার 
ক্ষমত। প্রকৃতির নাই । এ'জন্া গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 

_মনুষ্যানাং সহত্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে 1 অর্থাৎ 
সহশ্র স্স্্র মানবের মধ্যে হয়ত একজনের মুক্তির 
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ইচ্ছা জাগরিত হয় এবং পুনঃ সহস্র সহত্র পিপান্ুর 
মধ্যে হয়ত একজন সেই ব্রন্মকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াতীত 

হইয়া যান্। অতএব 'দেখা যাইতেছে যে-_মায়াই 
এখানে ( সংসারে ) প্রবল ! 

কিন্তু শাস্ত্র পুনরায় বলিয়াছেন 

“ত্যাগ ত্যাগ- ত্যাগ, নাস্তা পন্থা বিদ্যাতেয়নায়। 
সর্ববং বস্ত ভয়াব্িতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।” 

অথব। বলিয়াছেন-__“ন ধনেন ন প্রজয়। তাগেনৈ- 

কেনামুতত্বমানশুঃ। সুতরাং ইহাও সত্য যে-_-সংসার 

বা.প্রেয়ের আশা পরিত্যাগপৃর্ধক শ্রেয়ের পথেই 

আমাদিগকে ধাবিত হইতে হইবে, কারণ "শ্রেয়: 

যথার্থ শাস্তিগ্রদ ও আমাদের কাম্য ! 

কঠোপনিষদে দেখা যায় শ্রদ্ধাবান নচিকেতার 

পরীক্ষা করিবার জন্য জ্ঞানবান যমরাজ যখন 

বলিলেন-_ 

“শতায়ুষঃ পুত্র-পৌত্রান্ বৃণী 
বহুন্ পশুন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্। 

তৃমের্মহদায়তনং বৃণীষ | 

স্বয়্চ জীব শরদে যাবদিচ্ছসি ॥” 



২২৩৮ ক্্ীরামকৃষ্চক্রি্র কা। 

অর্থাৎ হে নচিকেত! মি শত বর্ধায়ু পুত্র- 
পৌত্র প্রার্থনা কর; বহু পশু, তস্তী, স্বর্ণ, অশ্ব ও 
পৃথিবীর রাজ্যসকল প্রার্থনা কর এবং স্বয়ং যত বৎসর-. 
ইচ্ছ! জীবন ধারণ করিবার বর প্রার্থনা কর, মুখ 
পাইবে। তখন বিবেকবান নচিকেতা “ন বিত্বেন 
ভর্পণীয্য়া মনুষ্যো ই ইত্যাদি বলিয়: একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই 

ল"ভ করিতে চাহিতলন | ধন্মরাজ ঘম তখন সন্ধষ্ঠ হইয়া 
সংসার বা প্রেযের অসারতা দর্ণনপুর্ধক বলিলেন- 

'“অন্যচ্ডেশয়োভম্যছুতৈব প্রেয়ঃ” 

--শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল ও প্রেয় অর্থাৎ স্খকর ভোগ্য 

বন্দু পরস্পর বিভিন্ন *-- 

“শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মন্তষ্যমে *- 

স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনন্তি ধীরঃ | 
শেয়ো ভি ধীরোইভিপ্রেয়সে! বৃণীতে 

প্রেয়ো মন্দো বোগক্ষেনাদ বুণীতে ॥৮ 

অর্থাৎ ইহারা (শ্রেয় ও প্রেফ) মনুষ্যুকে আশ্রয় 

করে ; ভ্ঞানী ব্যক্তি উহাদের বিঘয় সমাক মালোচনা 

করিয়া ঈহাদিগকে পৃথক বলিয়া জানেন। তিনি প্রেয় 

অপেক্ষা উত্তম জানিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর 



শ্বীরামরুষ্ণচ ক্রিক ২৩৯ 
অল্পবুদ্ধি বাক্তি যোগ-ক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্থুর 
প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ অন্ত 5গলাষে 'প্রেয়কে গ্রহণ 
করে। 

ত্রেয়কে ত্যাগ করিল “মান্ষ করতলগত হয় এবং 
হথার্থ ভ্যাগ বাহ্যিক চিহ্চাদি ধারাণে হয় না. হয় 
একমাত্র অন্তর্দেশ পরিচ্ষরণের দ্বারা !. মনের ময়লা 
(বৃত্তি) দূর করিয়া শন্থর নির্মল করিতে হইতে এবং 
তবেই সেই সংস্ত মন তখন নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধির সন্ধান 
দানে বিচারমার্গে উন্নীত করিয়া আশ্মন্বরূপে মনকে 
স্থাপনদ্বারা একীবৃত্তি কবাইক্ব : কারণ যোগশ্চিন্তবণি- 
নিরোধ?” অর্থাৎ মনকে আত্মা বা স্বরূপে স্থির 
করিলেই বৃত্তি নিরোধ ঘটে এবং তখনই “তাদা দরষ্ট 
স্বরূপেহবস্থানম্য অবস্থা আমসে। অত এব ভজন বা 
সাধনে এ প্রিয়োজন-_-সেই সাধা বা মুক্তিকে 

করিয়া সাংসারিক যন্ত্রণার হন্ত হইতে পণ্রত্রাণ 
লাভ চিল জন্য ! 

তবে মানুষ শক্তিমান হইলেও যতক্ষণ সে মায়'র 
সীমামধ্যে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ প্রাকৃতিক নিয়ম'ধীনে 
আপনাকে দুর্বল ভাবিয়া থাকে এবং এই নিমিত্ত 
সে তত্বঙ্র ও টজ বিশ্েষণে আলোক-পন্থ 



২৪০ শ্রীরামকষ্চত্ব্রিক। 

প্রদর্শনকারী একজন সহায়কের মুখাপেক্ষী হয়-- 
তাহাকে মোক্ষমার্গে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য! এই 

শুদ্ব-মুক্তম্বভাববান সহায়কই হইতেছেন সংসারে গুরু, 

আচাধ্য ও অবতার প্রভৃতি নামে অভিহিত। 

ভগবান শ্রীস্রীরামকৃঞ্কদেব ছিলেন যেন আলোকস্তস্ত 

স্বরূপ! এই সংসাররূপ তমসাবৃত সাগরবক্ষে অসংখ্য 

জীবরূগী তরণি দ্ুঃখ-তাপাদি তরঙ্গবিক্ষোভিত হইয়া, 
পরিশ্রান্ত ও ভ্রান্তপ্রায় পথের সন্ধানে ঘ্বুরিয়। 
বেড়াইতেছিল, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ধদেব করুণায় 
অবতীর্ণ হইয়। দেখাইলেন তাহ'দের সত্যমার্গ এবং 

তাহারাই হইল *শ্দ্দীকৃতঃ প্রিয়কথাকরুণাকটাক্ষে2।” 

স'সারের ছুর্ব্বিসহ ছুংখভারাক্রান্ত কত নরনারী তাহার 

নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের প্রাণের বেদন। 

জানাইত, করুণাবস্তার--তিনিও তাহাদের সকল কথ 

শ্রবণ করিয়া সকলকে শান্তি প্রদান করিতেন। কত 

নাস্তিক, কত বিপথগামী তাহার নিকটে আসিয়াছে, 

কিন্তু তাহার অপুর্ব সঙ্গনুখলাতে তাহার! ধন্য হইয়া! 

গিয়াছে! যাহার যেরূপ ভাব, তিনি তাহাকে 

সেই ভাবেই সাধনের পথ দেখাইয়া দিয়া উচ্চানুভূতির 

দিকে তুলিয়া লইতেন। রূক্ষভাব তাহার বীণাবিনিন্দিত 



শ্বীরামকষ্ণচক্ড্রিক' ১৪১ 
বাক্যে কখনও প্রকাশ পাইত না; এত স্রেতে_এত 
আবেগভরে ভক্তগণকে তিনি উপদেশ প্রদান করিতেন 

যে, তাহার প্রত্যেকটি কথা সকলের হৃদয়ের অস্ত/স্থলে 
গিয়া আঘাত করিত। ছোট-বড় জ্ঞান তাহার অন্তর 

হইতে এককালে বিলুপ্তই হইয়া গিয়াছিল, এজন্য 
সকলের প্রতি সমভাবেই করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
তিনি সমর্থ হইতেন ! 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্চদেব ছিলেন যেন শান্তি- 

নিকেতন! অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চিন্তাভারাক্রান্থ 

নরনারীগণ যখন তাহার নিকট একটু শান্তিলভ 

করিবার জন্য উপস্থিত হইত, তখন তাহাদের অপস্থ। 

দর্শন করিয়। তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন এবং বলিতৈন 

_-ওগেো ! টাকা, কড়ি, মান, যশে কিছু নাই, ১ও 

সব অশাস্তিরই বোঝা কেবল; তোমরা তাকে 

( ঈশ্বরকে ) ডাক, প্রাণে শাস্তি পাবে। আর কেন? 
অনেক ত কিছু ভোগ করলে, এব'র ষোল আনা মনটা 

তার পাদপদ্মে দাও”-_ইত্যাদি। ক * এড়িয়াদ্ের 
কষ্ণকিশোর আসিয়াছেন, ,বড় সাধের উপযুক্ত 
পুক্রটি তাহার অকালে ইহধাম তাগ করিয়াছে, 

করুণাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্দেব শোকসন্তপ্ত বুদ্ধ 
১৬ 



২৪২ শ্ত্রীরামককষ্ণচজ্দ্রিক। 

কষ্চকিশোরের প্রতি সন্গেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং 
সকল আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ ভুলিয়! গিয়া কত সহানুভূতি 
ও সমবেদনার ন্ুবে ধীরে ধীরে বলিলেন_-“তা ভেবে 

আর কি করবে বল? আহা! অক্ষয় (১) যখন 

শামার মারা গেল, তখন প্রাণট। যেন ছট্ফটু করতে 

লাগল, অক্ষয়ের শোকে বালকের মত কেদে 

ফেলপম। ক * তত এ সব মায়া বই ত নয়? 

কেউ কার নয় গো+৫কেউ কার নয়, একমাত্র 

ঈশ্বরই আপনার ।” শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদোবের এই প্রেমপূর্ণ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া পুক্রশোকজর্জরিত কৃষ্ণকিশোর 
সকল হুঃখ শোক ভুলিয়া গেলেন এবং মন তখন 
তাহার এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া আনন্দময় রাজ্যে বিরাজ 

করিচ্তে লাগিল! আহা! এইরূপ কত দৃষ্টান্তই না 

দেওয়। বাইতে পারে, যাহাতে ভগবান শ্্রীশ্রীরামকৃষণ- 

দেবের অপার করুণা ও ভালবাসার কখনও ইয়ত্ব৷ 

করিতে পারা যায় না! কারণ একমাত্র তাহার 

করুণায়ই-_ 
সপ হস্ত তত 

(১) ৬অক্গয়ব্মার চট্রোপাধ্যায়। অীশ্রীরামরুষ্খদেবের 

শ্রাতম্পুত্ধ | 



আব্ামকুষ্চত্দ্রিক ২৪৩ 

0২) আমশ্বীসিতাঃ প্রতিদিনং পুকুযার্থকামাহ 1 
__পুরুষার্থকামী অর্থাৎ. ধর্ম্ম-ভার্থাদি চতুর্ববর্গকাজিক্ষগণ 
প্রতিনিয়ত তাহার দ্বারা আশ্বস্ত হইতেন। যে কেহ 

তাহার নিকটে ব্যাকুল ভইয়া আসিয়াছে, তাহাকেই তিনি 

“অমুতন্য পুজ্রাঃ” বলিয়া কোলে টানিয়। শুনাইয়াছেন-- 

'"মা ভৈষ্ট বিদ্বন্ তব নাক্ঞ্যপায়ঃ 
সংসারসিন্ধোস্তরণেহস্থ্যপায়ত । 

নঁ ব না 

তমেব মাং তব ানদ্িশামি ॥"? 

_হে শিবা! ব্াকুলিত হইও না, ভব্স'গর 

পারের পন্থা আমি তোনায় নিদ্দেশ করিয়া দিতেছি! 

--এই যে ভক্তের সকল অন্ধকার অপস্থত কপি 

তাহার হাত ধরিয়া তুলার দায়িত্ব, ইহা কে গ্রহণ 

করিতে পারে? একমাত্র শুদ্ধ-বুদ্ধাত্ম' ঈশ্বরাবতারের 

পক্ষেই ইহ সম্ভব বদ্ধের ক্ষমতা এইরূপ হইতে 
পারে না, 'অন্ধেনৈব নিয়মানা যথান্ধাত তুল্য বদ্ধ 

নিয়জ্তবত পথিক মোহ-গর্তেই পতিত হয়। 

ভগবান শ্রাশ্রীরামকৃষ্ণচদেব তাহার প্প্িয় সম্ভানদ্র 

বলিতেন__লোককল্যাণ সাধনের জন্যই তাহার জন্ম । 



২৪৪ স্রীরামক্কষ্চচত্দ্িকা। 

বাস্তবিক, সাধকজীবন যখন তাহার সমাপ্ত হইল, 
তরীপ্রীজগন্মাতা তাহাকে বলিলেন--“তুই ভাব মুখে থাক্, 
ধশ্বগ্লানি দূর করবার জন্যই তোর জন্ম” শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ- 

দেব সেজন্য সিদ্ধ হইয়াও বালকভাবে যন্ত্রতুল্য 

রহিলেন জগাতির মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত । প্রথমে 

অনেকে তাহাকে উন্মাদ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিল বটে, 

কিন্তু শেষে যখন তাহার অপুর্ব গাথা দেশ-বিদেশে 

ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তখন দলে দলে কলিকাতা ও 

তন্নিকটস্থ চত্ুদ্দিক হইতে ভক্তগণ আসিয়া তাহার চরণ 

বন্দনা করিল! যে? পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবকগণ ধর্মের 

নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিত, জগৎটা সব [ত&7০এর 
(প্রকৃতির ) খেরাল বলিয়া আধ্যাত্মিক গবেষণার 
পরিসমাপ্তি সাধন করিত, সেই নবাশিক্ষিতগণই দলে 
দলে আসিয়া তাহার চরণপ্রান্তে মস্তক বিক্রয় করিতে 

লাগিল। জানিন1--নিরক্ষর উন্মত্ত বিশ্বপৃূজারীর মধ্যে 
তাহারা কি অমূল্য বত্বুর সন্ধান লাভ করিয়াছিল ! 

এক্ষণে “পুরুঘার্থকামা? কথাটি মাত্র “মোক্ষকামী' 
অর্থে ব্যবহ্ৃত হইতে পারে। অর্থাৎ মোক্ষকামী 

ধাহারা, তাহাদেরই তিনি যথার্থ অধিকারী বলিয়! 

কূপ! করিতেন । কিন্তু ইহাতে ত তাহার প্রতি 
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পক্ষপাতিত্ব দোষের আরোপ করা যাইতে পারে ? 

শাস্ত্কার বলিবেন- না, অধিকারীই যথার্থ সর্ব্ববিষয়ে 

প্রবেশলাভ করিবার যোগ্য ! শিশুর নিকটে যগ্যপি 
জটিল গ্রহতত্ব-রহস্যের বিশ্লেষণ কর! যায়,তবে মেকি 

তাহা বোধায়ন্ত করিতে পারে ? প্রকৃত ক্ষেত্র চাই ; 

উষরভূমিতে যে'রূপ বীজ অঙ্কুরিত হয় না, অনধিকারীর 
হৃদয়েও সেইরূপ আধ্যান্মিক-তত্ব ধিকাশলাভ করিতে 

পাচর নাঃ এই নিমিত্ত শ্রাতসমূহে দৃষ্ট হয়__শিষ'গণ 
সমিৎপাণি ও জ্ঞানলাভেচ্ছ হইয়া আচাধ্যসমীপে গমন 
করিত এবং যথার্থ অধিকারী হইলে তবে আচাধ্যাদের 

প্রসন্ন মনে তাহাদের উপদেশ করিতেন । যথাস-বিধি 

নিবদ্ধ আছে যে-_ 

“তস্মৈ স বিদ্বান্ুপসন্নায় সম্যক 

প্রশান্তচিন্তায় শমন্বিতায়। 

যেনাক্ষরং পুরুবং বেদসতাং 

[প্রাবাচ তাং তত্বতো ব্রঙ্মবিদ্যাম্ ॥৮ 

_মণ্ডুক | ২২। ১৩ 

অর্থাৎ অভিজ্ঞ শ্রীগুরুদেখ সনীপাগত-সম্পূর্ণ 

প্রশাস্তচিত্ত (অর্থাৎ যাহার চিত হইতে দস্ত-ছ্েষাছি 
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দোষ বিদূরিত হইয়াছে ) ও শমগুণান্বিত সেই 
শিষ্যের উদ্দেশ্যে--যাহাদ্বারা সত্যন্বদপ অক্ষর 

পুরুষকে জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই ব্রহ্বিদ্যা! যথাযথরূপে 
বিবৃত করিবেন। অতএব দেখ! যাইতেছে যে 

আচাধ্য বা অভিজ্ঞ সহায়ক ব্যতীত আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে 

উন্নতি করা অসস্ভব। মণ্ডক ভাষো (২১১২) শ্রীমৎ 

আচাধ্য শঙ্কর ভাই বলিয়ছেন-_শান্ত্রজ্ঞোইপি 

স্বাতক্ত্েণ ব্রন্মজ্ঞানান্বেবণং ন কধ্যাৎ' ইত্যাদি । 

দ্বিতীয়তঃ পরধালোচনা করিলে আমর! দেখি 

পিপাসিত যে, হাহাকে জল দিলেই যেরূপ দানের 

সার্ঘকত] রক্ষিত হয়, সেরূপ অধিকারী যে--তাহাকে 

মোক্ষোপদেশ করিলেই তাহা যথার্থ সফল হয়! 

থাক । অধিকারা নির্ণচয় “বদান্তসার' প্রণেতা 

সদ্গনন্দ বলিয়াছ্ছেন--“অয়মধিকারী  জননমরণাদি- 

নংসারানলসস্তপ্র; প্রদীপ্তশিরাজলরাশিমিবোপহার- 

পাণি; শ্রোত্রিয়ং ব্র্নিষ্টং গুরুমুপস্থতাযতমনুসরতি 1” 
অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে প্রখর শ্ধ্যকরে তাপিতশির! 

হলে ভাপশান্তির জন্য টাকুরোগী ব্যক্তি যে'রূপ 

গভীর জলাশয়ে গবনতরণ করে, সেইরূপ সাধনচতুষ্টয়- 

সম্পন্ন ব্রন্মজিজ্ঞাস্্ শিষা ত্রিলিব-ভুঃখ, জন্ম, জরা ও 
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ব্যাধিতে দহামান হইয়। তৎশান্তিরজন্ বেদ-বেদ'কষজ্জঞ 

ব্রন্ষপরায়ণ গুরুর নিকট. গমন করিবে ও কায়মনো- 

বাক্যে তাহার সেবা করিবে ইত্যাদি । 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকষ্ণজদেবও দিব্যচক্ষে যাদের 

যথার্থ জিজ্ঞান্্ ও মুক্তিকামী বলিয়া বুঝিতে পাবরিকতন, 

তাহাদের নিকটই ইঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ কহিয়া তাহাদের 

প্রবুদ্ধ করিতেন। তাহার অহৈতৃকী কপার কথা 

আর কত বলিব? একদিন কাশীপুর বাগানে ভক্তগণ 
সমবেত হইয়াছেন, সন্ভানগণ স্ব স্ব কাধো বাপুত, 

এমন সময় শ্রীশ্রীরামকৃঞ্জদেব ভাবাবেশে দ্বিতল হইব 

নীচে বাগানের বৃক্ষতলে কলপতরুনূপে দণ্ডায়মান হইয়া 

ভক্তগণের মধ্যে যে যাহা প্রার্থনা করিয়াভিল, তাহণকে 

তিনি “তাহাই হইবে" বলিয়। আশ্বস্ত করিয়াছিলেন*। 
তাহাদের মধো কেহ অর্থ কামনা করিয়াছিল ( যেমন 
বন্থমতীর প্রতিষ্ঠাত। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় ), কে 

পুল্র কামনা করিয়াছিল (যেমন গিরিশচন্দ ঘোব ॥. 

কেহ বা জ্ঞান-সমাধি প্রার্থনা করিয়াছিল (যেমন 

ভাই ভূপতি) ইত্যাদি; আবার কাহাকেও বা তিনি 

স্পর্শ করিয়া সমাধিমগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন, সে'জন্ 

শক্তগণ অদ্যাপি সেই স্মারক দিনকে পবিভ্রজ্ঞানে 
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'কল্পতরুদিবস' উৎসব করিয়। থাকেন। ইহা! সত্য যে, 

এ'রূপ শক্তি সাক্ষাৎ ভগবান ব্যতীত অপর কাহারও 

হইতে পারে না। শ্্রীমৎ আচাধ্যদেব এই নিমিত্তই 

'আশ্বাসিতাঃ পুরুষ্কার্থকামাঃ, বাকোর উল্লেখ করিয়া 

সেই ভবরোগবৈদ্য ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 

চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিতেছেন । তাহার 

আশ্রয় গ্রহণে নিঃশ্রেয়ম যে ধন্ম ও মোক্ষ, তাহা 
অনায়াসে অধিগত হইরা মনুষ্যজীবন জয়মণ্ডিত হইবে, 

কারণ তিনিই যথার্থ-- 

0৩১ ধন্মতমাক্ষদম্। _ধশ্ম ও মোক্ষদাতা ; 

অতএব তাহাকেই শভজন। কর। 

এক্ষণে ধন্ম বলিতে আমরা বুঝি কি? শ্রীমৎ 

আচাষ্য শঙ্কর তাহার গীতাভাষ্যের মুখবন্ধে ইহার 

লক্ষণসন্বন্ধে বলিয়াছ্েন--“জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং 

সাক্ষাদভ্যুদর-নিঃশ্রেয়সহেতু ধঃ স. ধর্মো।”-অর্থাৎ 

জগতের স্থিতিকারণ, প্রাণিগণের সাক্ষাৎ অস্্যদয় ও 

নিঃশ্রেয়স ( মঙ্গলদায়ক ) যাহা, তাহাই “ধশ্মা। অথবা 

“বেদবোধিত কর্ণব্যই? ধন্ম নামে অভিহিত। আচার্ধ্যদেব 
পুনরায় বলিয়াছেন-_-“স ভগবান্ স্ষ্টেদং জগৎ” 
ইত্যাদি,-অর্থাৎ ঘেই ভগবান এই জগত ্ৃষ্টিপূর্ববক 
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ইহার স্থিতিকরণে অভিলাবী হইয়া প্রথমে নরীচি 
প্রস্ৃতি গ্রজাপতিগণকে স্থষ্টি করিয়া | তাহাদিগকে 

বেদোক্ত প্রবুন্তিলক্ষণধম্ম পরিগ্রহ করাইয়াছিলেন। 

তাহার পর বলিয়াছেন “দ্বিবিধে। হি বেদোক্তো ধন 

প্রবৃত্তিলক্ষণো৷ নিবৃন্তিলক্ষণশ্চ ।” প্রবৃত্তিলক্ষণধন্ম যথাঁ__ 

জৈমিনীপ্রবন্তিত এহিক ও পারাত্রক স্ুখ-সম্পদ ও 
ন্ব্গমুখলাভার্থ যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা, এবং 

ইহাতে বীত্রাগ হইয়া শম, দম ও ভিতিক্ষাদি 

সাধনদ্বারা জন্ম-মৃত্যু-জর। প্রভৃতি হইতে পরিত্রাণ 
লাভার্থে জ্বানমার্গে বিচরণের নাম- এনিবৃত্তিলক্ষণধন্ম | 

তবে “মভ্াদয়ার্থোহপি যঃ প্রবুত্তিলক্ষণো ধন্মো 

বর্ণশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিত+_অর্থাৎ বর্ণাশ্রমী দিগকে 

লক্ষ্য করিয়াই প্রবৃত্তিলক্ষণধম্ম কথিত হইয়াছে । 

আচাখ্যদেব উক্ত প্রবৃত্তিমাগ- ত্র্মলোক, চন্দ্রলে'ক ও 

সুর্য্যলোকাদি দিব্যমার্গ দিয়াই ক্রামে “ঈশ্বরাপণবৃদ্ধা! 

অনুষ্ঠীয়মান: সবশ্ুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসদ্ধিবর্জিতঃ 1” 
ফলাকাক্ক্ষাহীন ও ঈশ্বরাপণবুদ্ধিতে কম্মসকল অনুষ্ঠিত 

হইলে চিত্তশুদ্ধির কারণ হইবে ও জ্ঞাননিষ্ঠটার যোগাত। 
প্রদান করিবে ইত্যাদি বলিয়াছেন। তব অপরাপর 

আচাধ্যগণ যেরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাকে কন্মপর, অর্থাৎ 
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একেবারে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে না কর্মমই প্রথমে 
অনুষ্ঠেয়, তৎপরে জ্ঞানভূমির অধিকার লাভ করা যায় 
বলিয়াছেন, শ্বীমৎ আচার্য শঙ্কর কিন্তু তাহ। মানেন 

নাঃ তাহার মতে-জ্ঞান কন্মের অপেক্ষা রাখে না, 

তবে কন্ম চিত্তশুদ্ধির একটি উপায় মাত্র বটে। তিনি 

বলিয়াছেন- কর্ম না করিয়াও শম, দমাদি ষট্সম্পপ্তি- 

সহায়ে শ্রবণ, মনন, নিদিধাসন ও «নতি নেতি, 

বিচারাদিদ্বার মেই নিত্যবস্থকে মনু উপলব্ধি করিতে 

পারে। যাহ। হউক ধশ্ম যে বেদবোপিত জ্ঞানলাভের মার্গ* 

স্বরূপ, উহ] কোনমতে অস্বীকার কর্রবার কারণ নাই ॥ 

শঙ্গরাচার্ধ্যদের পুন; বলিয়ছেন_-“অধন্মেণাভি- 
ভয়মানে ধর্ে তদধীনত্বাদ্বর্ণাশ্রমভেদানাম্।” 

অর্থাৎ বিবেক-বিজ্ঞানের হানিকারক অধশ্বের 

(বেদবিরোধী কন্মাদির ) দ্বারা ধর্ম অভিভূত হইলে, 

জগতের স্থিতি-পরিপালনেচ্ছু মাদিকর্ধ! নারায়ণরূপী 

বিধু- ত্রা্গণ ও ব্রাঙ্গণন্থের রক্ষাবিধানে বস্থদেবের 

ইউরসে দেবকীর গঠে পূর্ণরূপে আবিভূতি হয়েন। 
যেহেতু ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইলে বেদিক ধর্মকে রক্ষা করা! 
হয়, কারণ বর্ণাশ্রমভেদ তাহারই অধীন। এতদ্দার! 

প্রমাণিত হইতেছে যে, বৈদিকধন্্ম রক্ষা করিবার জন্যই 



শ্বীরাসকৃষ্ণচত্দ্রিক! " ১৫১ 

ভগবানের অবতাররূপে আবির্ভাব সম্ভব হইয়া থাছুক। 

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শুদ্ধ-বুদ্ধ-সুক্তাত্মা, জ্ঞানী, খধষি বা 
ন্তর্রষ্টগণই বৈদিক ধর্মের রক্ষাকারী এবং বর্ণাশ্রমঃদির 

আদর্শন্বরূপ। আনন্দগিরি তৎকৃত টাকাএ বলিয়াছেন 

“ব্রাহ্ষণং হি পুরোধায় ক্ষত্রাদি প্রতিষ্ঠা প্রতিপদ্ভাতে 

যাজনাধ্যাপনযোস্তদ্ন্মত্বা তদ্দারা চ বর্ণাশ্রমভিদ- 

ব্যবস্থাপনাদ অতো। ত্রান্মণ্যে রক্ষিতে সব্বমপি সুরক্ষিত 

ভবতীত্যর্থ;।” যাগযচ্ছাদি কনম্ম যগ্পি চিন্তশুদ্দির 

কারণ হয়, তবে তাহার রহস্তজ্ঞাত! অনুষ্ঠাতা ত্রাঙ্গণ 
« অন্ষ্ঠের কম্মসকল রক্ষা করা কর্তব্য । কিন্ত কালের 

পরিবন্ধনশীল নয়মধীনে তংসমূহও ধ্বংসগ্রাঞ্পু বা 

বিকৃত হয়, চৈতান্তে।পাসনাশ্র্ঁ জড়গামী নরনাবী 

বৈদিক ধম্মকে কুসংক্ষার জ্ঞান করিয়! সুবিধাবাদী ৪ 

যথেচ্ছাচারী হয়। ভাঙ্কাতে বর্ণাশ্রমধম্ম পালিত হয় 
না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সকলে নব স্ব কর্তবা বিস্মৃত হইয়া 
বন্ের নামে বেদবোধিত বিধি-নিষেধবঞ্জত অধম্ম 

আচরণ করিতে থাকে । এই ধারাই চলিয়া আসি ছে 
অনস্তকাল হইতে এবং ইহার ,সংস্কপাথে যুগে যুগ 

প্রয়োজনানুসারে শ্ীাভগবান ধরায় অবতরণ কারয়। 

ধশ্ম পরিপালন করিয়। থাকেন । 



২৫১ ভ্রীরামক্কষফ্চক্ভ্রিক। 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ধদেবে* পবিত্র জীবনী 

আলোচন! করিলে মামর] দেখি, তিনিও আসিয়াছিলেন 

বৈদিকমার্গ সংরক্ষণকল্পে। তাহার আবির্ভাবের পুর্বে 
দেশে (ভারতে) যে ধরন্মমবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, 

তাহ! ভাবিলে শিহুরিয়া উঠিতে হয়। একদিকে 

যে'রূপ পরীত্রীমন্মহা প্রভু প্রবন্তিত ভক্তিনার্গ বিকৃত হইয়া 

নেড়া নেড়ি সন্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল, অপরদিকে 

সেরূপ তন্ত্াচারীর অজুহাতে ত্রষ্টাচারসম্পন্ন শক্তি- 

সাধকগণের দৌর্দপ্ড প্রতাপ ও অত্যাচারে বঙ্গদেশ 
ব্যতিব্যস্ত হইয়। উঠিয়াছিল। “জীবে প্রেম করে 

যেইজন, সেইজন মেবিছে ঈশ্বর", “জীবে দয়া, নামে 

রুচি'--এই অহিংসার পবিভ্রালোকে প্রেমের বন্তা 

রা ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উদ্দেশ্য ছিল এবং স্ত্রীমাত্রে 

মাতৃজ্ঞান ও পুরুষমার্রে শিবজ্ঞান সংক্রমিত করিবার 

জন্য ডি সাধনার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু কালের 

আবর্ভগতিতে ও প্রকৃতির নিয়মে তাহ! পরিণত 

হইয়াছিল বিকৃত মুন্তিতে। স্ৃতরাং ধন্ম বলিতে 
লোকে তখন শিহরিয়। উঠিত এইজন্তা ? ধর্মের নামে 

ভগ্ডামি ও ব্যভিচারের ভয়ে ঘ্বণার দৃষ্টিই নিক্ষেপ 
করিত সকলে । 



স্ত্রীরামরুষ্ণচত্ড্রিকা ১৫৩০ 

বঙ্গদেশে হিন্দুধন্ম তখন যেন একটা অন'চারের 

প্রবাহে পরিণত হইয়াছিল, তাই নরনারীগণ দলে 
দলে পাশ্চাত্যের খুষ্টধর্্-পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে লাগিল, বেদ__বেদান্ত ও পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্ 
অনাবশ্যক গাঁজাখোরের প্রলাপবাক্যস্তপ খলিয। 

তাহারা মনে করিল। পাশ্চাত্যজাতিও ন্তুদূর 
সাগরপার হইতে আমিয়া-_সেই ধারণানলে অবিশ্বাসের 

ইন্ধন জোগাইয়া বলিল-_-'তোমরা ঈশাকে ভজন। 

কর, বাইবেলই এ' যুগের একমাত্র পবিত্র গ্রন্থ এ৫ং 

তোমাদের শাস্ত্র সব কুসংস্কারের বোঝা ! ফেলিয়! 

দাও তাহ গঙ্গার জলে এবং খুষ্টধন্ম গ্রহণ কর, নরক 

হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অনন্ত স্বর্গ “শু'গ 

করিবে ইত্যাদি । বিবেক-বিচারহীন আমরাও চক্ষের 

সম্মুখে দেখিলাম--একদিকে বৈষুবধশ্মের অনাচার ও 

অপরদিকে তন্ত্রের বীভৎম বামাচার, সন্দেহ ও ঘুণার 

আন্ধকারে বৈদিক সনাতন-পন্থ। পরিত্যাগ করিয়া 

গা ভাসাইয়া দিলাম পাশ্চাত্যধশ্মের জড়তা ও 

নাস্তিকতার প্রবাহে, খুষ্টান মিশনারীরাও আমাদের 

সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন তাহাদের ধন্মে 

স্থান দিয়া । 



২৫৪ শ্রীরামক্ুষ্চজ্ক্িকা 

তখনই হইল ধন্মের সংস্কার প্রয়োজন! মহাত্! 

রামমোহন রায় সেজন্য আবিভূত হইয়া খষ্টানধর্ে 
আস্থাবান নরনারীকে ফিরাইবার জন্য প্রচার করিলেন 

“ত্রাহ্মধর্মমা”_ যাহ অদ্ধহিন্ু ও ন্দখষ্ঠীন ধারার উপর 
সুপ্রতিষ্ঠিত বলিলেও অত্যুক্তি তয় না। তাহাতে 
বেদাদি শাস্বের প্রতি অনেকটা আস্থা ফিরিয়া আসিল 
এবং এনেকে খঙ্টান ধশ্মের মোহ কাটাইয়া “ব্রাহ্মধন্ম' 

গ্রহণ করিল বটে, কিন্ত হিন্দুর সনাতন ধর্নের প্রকৃত 

মধ্যাদ। রক্ষিত হইবার কোন আশাই লক্ষিত হইল না? 

সেই নিমিত্ত অনিশ্বাসী- ও বিপথগামী মন্ুুষ্যগণকে 

সনাঙন প্রবাহে পুনঃপ্রতিষ্টিত করিবার জন্য বৈদিক-: 
মার্গনংরক্ষণকারী ভগবান শ্রীশ্রীরামকঞ্ণজদেবের খোলে 

('শরীরে ) অবতীর্ণ হইলেন পৃণব্র্ম নারায়ণ,_-তাহাও 

স্রদূর পল্লীগ্রামের এক দরিদ্র কুটিরে ! নিরক্ষর থাকিয়। 
মাত্র সাধনের দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়! তিনি বুঝাইলেন 

যে-ঞধিগণের বাক্য মিথ্যা নহে, শান্তর অনুভূতির 
ভাণ্ডার এবং সাধন'-পথে অগ্রসর হইয়া প্রাচীন খষিরা 

সাত্য সত্যই সেই নিত্যবস্থর সন্ধান লাভ করিয়া দ্রষ্টা- 

স্বরূপে জগদ্ধিতায় তাহ শান্্াকারে -গ্লিপিবন্ধ করিয়। 

গিয়াছেন। 



স্্রীরামক্রষ্চক্্রিকা ২৫৫ 

শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পাঠশালায় গিয়া যোগের পর 
আর বিয়োগ শিখিতে পারিলেন না; কারণ তখনই 
তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে--জীব ও ব্রহ্গের 
সংযোগ সাধনেই মুক্তি অধিগত হয়, ব্রহ্ম এক এবং 

অদ্বিতীয়, সেই অদ্বিতীয় হইতে কোন বস্তুর বিয়োগ 

হইতে পারে না; কারণ বিয়োগ করিলে তাহা দ্বৈত 
মুক্তিতে প্রতিভাসিত হয়। মৃতরাং' যোগেই তাহার 

বিদ্যাশিক্ষার পরিপমাপ্তি হইল । তিনি বলিতেন-_ 

চালকল। বাধা বিদ্যায় তাহার বিতৃষ্ণা আসিয়ীছিল, 
এইজন্য জ্ো্ট ভ্রাতা! শ্রীযুক্ত রামকুমারের সহিত তিনি 
কলিকাতার সন্িকটস্থ ঝামাপুকুরে আগমন করিলেন ও 

তৎপরে ঘটনাচক্রে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর পাগল 

পৃূজারীরপে বৃত হইলেন। তথায় বিছুবী ত্রান্ষুণী 

যোগেশ্বরীর শিবাত্ব গ্রহণ করিয়া, একে একে চৌবষ্ট 

খানি তন্ত্র সাধনদ্বার শ্প্ময়ী মাকে চিণ্ময়ী করিরা 

জগন্মাতার পুত্ররূপে কত আব্দার--কত প্রেমলীল। 

সম্পন্ন করিলেন! 'তৎপরে বৈদাস্তিক তোতাপুরীর 

নিকট সন্গ্যাস গ্রহণে দ্বৈত ,ছাড়িয়। অদ্বৈতভূমিতে 

আরোহণ পুর্ব্বক ভূবনমোহিনী মায়ের করুণাময়ী মৃত্তিকে 

শতশ্ছিম্ন করিয়া নিব্বিকল্প সমাধিতে বক্ষাসমুদ্রের অগাধ 



২৫৬ 'শ্রীরামকৃষ্চত্দ্রিক। 

নীরে লীনপ্রায় হইলেন,_কিস্ত আবার প্রভেোদ 

রাখিলেন একটু সত্তা-_এই অনাচারপ্লাবিত উন্মার্গগামী 

জগতের প্রতি করুণাবিষ্ট হইয়। ! 

তাহারপর গোবিন্দ ফকিরের নিকট ইস্লাম ধর্মে 

খুষ্টসাধকের নিকট খুষ্টধর্মে, জনৈক বৈষ্ণবাচার্য সমীপে 

বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধিলভ করিলেন 

তাহাদের উপাস্য 'দেবতা মহম্মদ, যী শুধুষ্ট ও শ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং 'সকল ধন্মই এক লক্ষ্যে 

উপস্থিত করে, সকলই সতা' ইহা অনুভব করিয়া 

জগতকে সেই অভিনব-বাণী শুনাইলেন ণ“ষত মত 

তত পথ”, অর্থাৎ 

“রুচীনাং বৈচিত্র্যাদুজুকুটিলনানাপথদ্ুবাং। 
- ণুণামেইকো:গনান্রমসি পয়সানর্ণব ইব |” 

_ অর্থাৎ নদিসকল খজু ও বক্র পথ দিয়া অগ্রসর 

হইলেও যেরূপ পরিশেষে নন্ত সাগরেই মিশ্রিত 
হয়, ভিন্ন ভিন্ন ধন্মমীর্গগামী নরনারাও সেরূপ শেষে 

সেই অদ্ধিতীয় ব্রহ্গাসমুদ্রেই মিশ্রিত হইবেন। তিনি 

তন্্। পুরাণ-বেদাস্তাদি স্বয়ং নানিয়া এবং সাধন 
করিয়! অনুস্ূতিদ্বার। বুঝাইয়াছিলেন-_-হে নরনারি ! 



শ্রীরামক্ষ্ত্দ্রিক ২৫৭ 
তোমাদের বেদাদি শাস্ত্র মিথ্যা ব। প্রলাপ বাক্যস্ত্রপ 
নহে, এবং সনাতনধন্ম তোমাদের সনার্তনই আছে, মাত্র 
প্রদর্শক ও অনুভূতির অভাবে ইহার সত্যরাশিকে 
তোমরা ধরিতে পার না; অতএব-- 

“শ্রেয়ান্ স্বধন্মো বিগুণঃ পরধন্মাৎ ্বনুষিতাৎ । 
স্বভাবনিয়তং কন্ম কুর্ববন্ নাপ্পেটতি কিন্বিষম্ ॥৮ 

গীতা 1১৮ শঃ ২৭ 

_-তোমরা যে যাহার ধর্মে থাকিয়া সত্যের অগ্বেবণ 

কর, বুঝিবে- সকল সত্য ! 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়াছিলেন জগতে 

কোন ধশন্মমতকে ধ্বংস করিতে নয়, পরস্ত চিরপ্রবহমান 

করিতেই! নিজের নৃতন ধন্ম বলিতে তিনি কৌন 

কিছুই প্রচার করিয়া যান্ নাই, পরস্ত সকলকেই 

তিনি সমভাবে সম্মান প্রদান করিতেন। সনাতন 

প্রবাহে মানুৰ পুনরায় গা «ভাসাইয়া দিয়া সেই ব্রহ্ম- 

সমুদ্রে উপস্থিত হয়--ইহাই ছিল তাহার বাসনা এবং 
এই জন্যই সমন্বয়াচাধ্যরূপে তিনি মানবকে শান্ত্র- 

সম্মত ও আধাত্মিক মার্গে সুশৃঙ্খলায় চলিতে উপদেশ 

বিতরণ করিয়া গিয়াছেন উদারভাবে । রুদ্ধপ্রবাহ 

১৭ 



২৫৮" শ্ত্রীরামকুষ্চত্দরিক! 

ধর্মকে পুনঃপ্রবাহিত করিয়া আলোকপস্থা নিদর্শনের 
জন্যই শ্রীমৎ আচার্্যদেব তাহাকে (শ্রী শ্রীরামকৃষ্জদেবকে) 

বলিয়াছেন--এধর্মমদ” | 

তৎপরে পুনরায় এই “ধর্ম -শব্দের ধাতুগত অর্থের 

অনুধাবন করিলে আমরা দেখি--(১) ধৃ+ম্যন 

ধন্ম । “ধু” ধাতু অর্থে ধারণ করা অর্থংৎ যাহ। সর্বববস্তরকে 
ধারণ করিয়া আছেন অথব। ধাহাতে চতুর্দশভুবন-_ 

স্থাবর জঙ্গমাদি পর্যবসিত, তাহাই ধন্ম বা ব্রহ্ম” । 

শ্রুতি ঈহারই লক্ষণ নির্ণয়ে বলিয়াছেন--“যতো বা 

ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাঁতানি জীবন্তি, 
তপ্রয়স্তাভিসংবিশসন্তি  তদ্বিজিজ্ঞাসম্ তদ্ব,ন্ম।” 

[ তেত্তিরীয় ৩১১] (২) দ্বিতীয়ার্থ হইতেছে? 

অর্থাৎ যাহ। ধারণ করিয়া আছে জীব ও ব্রহ্মকে, আতা 

ও পরমাতআ্মাকে__কাধ্য ( স্যরি ) এবং কারণকে (68096 

810 00906); অর্থাৎ যে মার্গ অবলম্বন করিয়া জীব 

তাহার স্বন্বরূপ ব্রন্দে উপনঠত হয়, সেই সংযুক্ত মার্গই 
ধরন নামে অভিহিত। (৩) তৃতীয়ার্থ হইতেছে-_ 
ব্যবহারিক অভিধানে ॥ যুথা ধরন্মার্থে স্বভাব বা গুণ। 

অগ্নির ধন্ম দহন করা, জলের ধন্ম সিক্ত করা, নান্ুষের 

ধর্ম নিচারসম্পন্ন হইয়। দেশ, দশ ও স্বীয় কল্যানার্থে 



স্রীরামকষ্ণচক্ক্রিকা ২৫৯ 
ংসার-ধন্ম অথবা স্ব স্ব আশ্রমের কর্তব্য প্রতিপালন 

কর! ইত্যাদি । | 

পুনঃ প্রজাপতি মনু ধর্মসম্বন্ধে বলিয়াছেন, যথা-_ 

“ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহাস্তিয়ং শৌচসিক্দ্রিয়নিগ্রহঃ | 

ধীবিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মমলক্ষণং ॥” 

_-মন্ু ৬৯২ 

_অর্থাৎ ধৃতি € সন্তোষ ) ক্ষমা (অপকারীর 

প্রত্যপকার না করা) দম (বিষয় সংপর্গেশ মনের 

অবিকার ) অস্তেয় (অন্যায় ভাবে পরধন হরণ না করা ) 

/শীচ (ম্বদ্ধারিদ্ধারা শাস্ত্রসম্মত দেহ শোধন ) ইন্দ্রিয়- 

নিগ্রহ, ধী (শাম্ত্রতত্ব-জ্ভান ) বিদ্যা ( আত্মজ্ঞান ) 

সত্য ( যথার্থকথন ) ও অক্রোধ (ক্রোধের কাধণ 

সত্বেও ক্রোধ ন। কর। )--এই দশবিধই ধর্মের লক্ষণ । 

যাহ1 হউক, ধন্ম শর্ষের বহু প্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইয়। 
থাকে; কেহ বলিতেছেন সৎসঙ্গ, কেহ বলিতেছেন-- 

পুরুষের বিহিত ক্রিয়া-সাধ্য গুণ, কাহারও মতে-__ 
যদ্দারা লোকস্থিতি বিহিত হযু, তাহাই ধর্ম, অথবা 
অহিংসা বা মানুষের কর্তব্য সাধনই ধন্ম। কাহারও 

মতে আবার দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের পাপ- 



২৬০ শ্রীরামকষ্চত্দ্রিকণ 

পুণ্যাদিবিষয়ক বিশ্বাস ও পারঙ্জোকিক পরিত্রাণ- 
লাভাদি উদ্দেশ্যে” _অনুস্থত উপাসনাপদ্ধতিই ধর্ম ; কিন্তু 

জ্ঞানবাদী বলেন, মনের যে প্রবৃত্তি দ্বার। বিশ্ববিধাত।' 

পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহাই ধর্ম ; অথবা আরও 
পরিষ্ষারদূপে বলা যার যে, ধান্মের প্রকৃতার্থ হইতেছে 

ব্রহ্ম হইতে জীবসংযৃক্ত মার্গ, যে মার্গের অবলম্বনে 
সাংসারিক আধি-ব্যাধি-_ছুঃখ-শোতকির হস্ত হইতে 

মানুষ চিরদিনের জন্য অবাহতি লাভ করিয়া থাকে । 

অতঃপর আসিতেছে--তমাক্ষদম্_ অর্থাৎ মুক্তি । 
মুক্ত চতুর্ববর্গ ফলের নধ্ে শ্রেষ্ঠ ও চতুর্থ অনাময়-পদ.। 
ধর্্ার্থ-কাচম মানুষ যখন তৃপ্তকাম হইয়া তাহাতে 

বীতশ্রদ্ধ হয়, তখনই সে প্রবৃত্তিপথ বিসর্জন দিয়! 

নিবৃত্তিমার্-সেই মোক্ষকে লাভ করিতে উন্মুখ হয়, 
এবং যখনই সে সচেষ্ট হয়, তখনই তাহার জীবনে 

ধন্মা। আরম্ভ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 

ঘোক্ষের বাসনা জাগরিত হইলে অথবা আত্মসত্তা 

বিদিত হইবার উপরই ধশ্মা অভিধানটির সার্থকতা 

বিদ্যমান । ও 
কিন্তু এই ইচ্ছা কি আপনি আসে--না কোন 

কিছুর সহায়তার অপেক্ষা করে? শাস্ত্র বলিয়াছেন-_ 



শ্রীরামকষ্চচজ্দ্রিক। ২৬১ 

ইহা স্বাভাবিক বটে_আবার আপেক্ষিকও বটে। 

স্বাভাবিক এই হিসাবে যে, আত্মা চিরদিনই নিম্মল-_ 
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তত্ঘভাব, মায়াঁমরীচিকায় ক্ষণিক বদ্ধ 
বলিয়া প্রতীত হয় বটে, কিন্তু “মতি নেতি” বিচার 

করিলে মানুষ স্বয়ংই আপনার ঘোক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন 

করিতে সক্ষম হয়, এবং আপেক্ষিক এই হিসাঁবে__ 

যথা, বীজের মধ্যে বৃহৎ বৃক্ষের যাবতীয় উপাদান 

ও পুর্ণাবয়ব স্তুপ্তাবস্থায় (কারণাকারে ) নিহিত 

থাকিলেও তাহার পূর্ণ বিকাশের ভন্য যেরূপ জল, 
বারু, মৃত্তিকা ও সুধ্যকিরণের সহায়তা অতীব 

প্রয়োজন, সেরূপ আমাদের মধ্যে যুক্তির ইচ্ছা 

স্বপ্তাবস্থায় থাকিলেও, তাহার পুর্ণাভিব্ক্তির নিমিত্ত 
বাহিরের সাহায্য যথা_সৎসঙ্গ, আচাধ্য ও শাস্্রো- 

পদেশ প্রভৃতির সহায়ত। একান্ত আবশ্যক ; অন্যথা 

ভোগের মোহে সে ইচ্ছা জাগ্রতা হয় না। ভগবান 

গ্রশ্রীরামকৃঞ্জদেব আসিয়াছিলেন সেইজন্য উদার 
যুগসংস্কাররূপে ভ্রান্ত পথিককে ধর্ম ও মোক্ষের পথ 
দেখাইয়া আত্মবিকাশের সিংহাসনে উন্নীত করিতে ! 

তিনি বলিতেন--“এখানে যে আস্বে, তার শেষ 

জন্ম। কঙ্ এখানের কথা মনে করলেই সেই 



২৬২ শ্রীরামকষ্চত্দিকা। 

ভগবানের কথা মনে পড়বে। ৬*% এ মন্দিরের 

মধ্যেযে মা বিরাজ করছেন, তিনিই এই শরীরটার 

মধ্যে রয়েছেন ইত্যাঁদি।” এই সকল কথার দ্বারা 
আত্মাভিমানত্যাগী, শ্রী্রীরামকৃষ্ণদেব আপনাকে ঈশ্বরের 

অবতার বলিয়াই কি.ইঙ্ষিত করিয়া গিয়াছেন তাহা কে 

জানে ? 
যাহা হউক, এঁই অত্যন্ভুত বিশ্বপ্রেমিক শ্রীত্রীরাম" 

কুষ্ধদেবের অলৌকিক জীবনী আমবা যতই আলোচন! 
করিব, ততই বিস্ময়রমে আপ্লুত হইয়া যাইব ! 
বাল্যকালে সেই হরিৎ মাঠের মাঝে যখন তিনি 

নীলাকাশে শ্বেতবর্ণ পারসদলকে অবলোকন করিলেন, - 

তখন তাহার হৃদয় অধিকার করিল বনমালাশোভিত 

বংশীধারী শ্রীকষ্ধের সেই নবদুর্বাদলশ্যাম ভূবননোহন 
রূপ! সমাধিতে বাহাজ্ঞান হারাইয়া নিফষম্প প্রদীপ 

তুল্য তিনি আত্মানন্দে বিভোর হইয়া বিরাজ করিতে 

লাগিলেন ! 

আবার দেশে (লাহাবাবুদের বাটাতে যাত্রার 
দল আসিয়াছে, শিবরাত্রিতে শিবলীল! অভিনয় 

হইবে, কিন্তু শিব যিনি সাজিবেন তিনি অনুপস্থিত, 

কাজেই বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। দলের 
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অধিকারী মহাশয়ের পুর্ব হইতেই গদাধরের অন্ভুত 
স্মৃতিশক্তি ও সব্ঘতোমুখী প্রতিভার বিষয় জানা ছিল, 
তিনি তৎক্ষণাৎ গদাধরের নিকটে উপস্থিত হইয়। 
তাহাকেই শিবের ভূমিকায় অভিনয় করিতে অনুরোধ 
করিলেন। সদানন্দ বালক গদাধর স্বীকৃত হইল, 

তাহার অঙ্গে বিভূতি, কর্ণে ধুস্তরা, গলে রুদ্রমালা, 
কটিদেশে ব্যা্রচন্্, হস্তে ত্রিশূলী ও ডমরু দিয়! 

তাহাকে অপূর্ব বেশে সাজান হইল, ভাবে ঢল ঢল-__ 
প্রেমে মাতোয়ার। হইয়া জ্যোতিশ্ময় বালক গদাধর 

সাক্ষাৎ শুলপাণিতুল্য বিরাজ করিতে লাগিল। ক্রমে 
অভিনয় আরম্ভ হইল। হরপার্বতী-সংবাদে কৈলাস- 

পতির আবির্ভাবকাল সমুপস্থিত হইল, কিন্তু অভিনেতা 

গদাধরের পক্ষে অভিনয়মঞ্চে অবতরণ করা একেঘাবে 

অসম্ভব হইয়া পড়িল। বালক যথার্থ শিবের 

অনুপ্রেরণায় একেবারে গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়। 

প্রদীপ্ত লালট--প্রশাস্ত বদন ও অদ্ধনিবছ্ধ-স্তিমিত 

নয়নে চিত্রার্পিতের ম্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। 

আবার মনে পড়ে তাহার সেই আত্রকাননে, 

গোচারণে বৃন্দাবনের রাখাল বালকগণের ক্রীড়া,__ 

মনে পড়ে অপুর্ব বালক গদাধরকে গোপালরূপে 
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পল্লীনারীগণের. সেই অপাথিব ভ!লবাঞা ! মনে পড়ে__ 

শৃদ্রা হইলেও ধনী কামরানীর তিক্ষাগ্রহণে তাহার 
অপুবব করুণার কথা! আহা, কত কথাই না মনে 
পড়ে তাহার ব্ব্ণস্মন্তির পবিভ্রালোচগায় ! তিনি পাঠ 

ত্যাগ করিয়া অহরহ? বৃঁধুই মোড়লে ও ভূতির খালের 

শ্মশানে গভীর নিশায় ধ্যান করিতেন--মআর ভাবিতেন, 
তাহার উপর জগতের এক প্রধান সমস্তার সমাধানকরণ 
অপেক্ষা করিতেছে, তিনি ঞরাজোর মানুষ নহেন, 

অমৃত্ময় দেশের নায়ক আসিরাছেন--অভয় শঙ্খ শ্রবণ 

করাইয়া মৃত্্যুপথযাত্রি বিপন্ন নরনারীকে আলোকরাজ্যে 

পন্থা প্রদর্শন করিতে ! তাহারপর কত ঝড় বহিয়া 

গেল,সাধ্য, সাধক ও সাধনার ভূমি অতিক্রম করিয়া 

তিনি জগতের ছুঃখে আত্মভোলা হইয়া তদ্দ,রীকরণে" 

মাতিয়। গেলেন, সন্তানরা মাতিল, দেশ-বিদেশও 
মাতিতে চলিল,-জগতে এক অপুর্ব ভাবের বন্যা 
দুটিতে লাগিল ! 

ইহ্বাই হইল আধ্যাত্মিক ও অমীম। ংসিত রহস্যের 
খেল! ! সনাতন ধর্মের প্রবাহ রুদ্ধ হইলেই একটি 
বিশেব শক্তি আমেন- বিশ্বের করুণাসনষ্টির প্রতীক্ 
হইয়া, পন্থ। প্রদর্শন করিয়! আবার মিশিয়া যান এই 
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বিরাট বিশ্বের অস্তঃস্থলে এবং জগতে তখন আলেকের 

বন্যা ছুটিয়া চলে, আবার অপধার হয়, আবার 
অভয় শঙ্খ বাজাইয়। আলোকদাতা অবতীর্ণ হন সেই 
আধার দূর করিতে,যুগ যুগ, ধরিয়া এই ধার! 

কেবল চলিতেই থাকে; এইজন্য শাস্রকার ইহাকে 
স্যষ্টি বা মায়া আখ্য। প্রদান করিয়া বলিয়াছেন 

ইহা অনাদি, অনন্ত, সদসৎ উন্ভয়ের অতীত ও 
অনির্ববচণীয় ;-_অর্থাৎ ইহার উৎপত্তি কতদিনে তাহা 
নির্ণয় করিতে না পারায় ইহাকে “অনাদি? এবং 

অনন্তকাল ধরিয়! প্রবাহাকারে বিদ্যমান বলিয় “অনন্ত' 

বল! হয়। তবে শান্ত্রকার বলেন__মায়ার এ অনস্তত্তের 

অন্ত হইতে পারে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে, অন্তথা-_ 

£অজ্ঞানস্ত্র--সদসন্ভ্যামনিক্বচনীয়ং জিগুণাত্মকং। জ্ঞান" 

বিরোধি, ভাবরূপং যৎ কিঞ্চিদিতি বদভ্তি”১-অথ1ৎ 

মায়ার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু গীতায় শ্রাকষ 
বলিয়াছেন--“মায়া ছরত্যয়। হইলেও আমার” যে 

শরণগ্রহণ করে, সে তাহ! অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।” 

অতএব, বাগানে প্রবেশ করিয়া পাতা গুনিয়া মাথা 

ঘামাইবার আমাদের আবশ্যকতা নাই, মালিক বা 

মায়াধীশ যিনি, তাহার শরণাপন্ন হইলেই যথেষ্ট 
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হইবে ঠ অথবা যুগে যুগে যিনি জীব-কল্যাণ সাধনে 
নিরাকার হইয়া সাকাররূপে. ধরায় অবতরণপূর্ববক 
করুণ-করে আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে 
আনয়ন করেন, সেই ভবকর্ণধার যুগ-আদর্শের শরণ 

গ্রহণ করিলে আমাদের মায়ান্ধকার বিদুরিত হইবে। 
প্লোককর্তা শ্রীমৎ আ'চাধ্য অভেদানন্দজী এই জঙন্যাই 

বলিয়াছেন-__ 

“কৃশাণুবৎ তাপবিদগ্ধচিস্তাঃ 
ংসারিণঃ শান্তিনিকেতনং ত্বাং। 

সংপ্রাপা শান্ত! হি ভবন্তি তেষাং, 

ত্বং শান্তিদাত! ভূবি রামকৃষ্ণ ॥” 

_মর্থাৎ হে কামকাঞ্চনত্যাগি সর্বধন্মসমন্থয়ীচার্য্য * 

উদার ঠাকুর শ্ররীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ! তুমি অগ্নিসদূশ 
শোক-তাঁপ বিদগ্ধ নরনারীগণের শাস্তি নিকেতন স্বরূপ । 

তোমার অপূর্ব করুণাবলে তাহারা সংসার-পাশ যুক্ত 
হইয়া অক্ষয় শাস্তি লাভ করিবে, কারণ-_তুমি 

আসিয়া যুগকল্যাণে-_অশান্তিতে শান্তিবারি সিঞ্চন 
করিবার জন্ত_ইত্যাদি। তৎপরে পাছে কেহ 

সান্প্রদায়িকতার অন্ধকারে সঙ্কীর্ণতা চিন্তাপূর্ববক তাহার 



স্রীরামকষ্ণচক্দ্রিকা ১৬৭ 
অভয় সঙ্কেতের প্রতি কটাক্ষপাত করেন, এই নিমিত্ত 

তিনি তৎসন্দেহ দূরীকরণে বলিয়াছেন-__" 

'পৃজিত৷ যেন বৈ শশ্বৎ সর্ধবেইপি সাম্প্রদায়িকাঃ । 
সম্প্রদায়বিহীনো যঃ সম্প্রদায়ং ন নিন্দতি ॥৮ 

_-অর্থাং কোন সম্প্রদায়কে নিন্দাও যিনি করিলেন 

না এবং কোন সাম্প্রদায়িক গশ্ডীর মধ্যে যিনি 

আপনাকে আবদ্ধ করিলেন না, পরন্ত উদ্ারমতাবলম্বী 

হইয়া 

*সতাবোধতয়া সার্গান্ সর্বধণ্মান্ সমাচরন্। 
ধন্মমাত্রস্ত সত্যং বৈ যেন সম্যক স্ুনিশ্চিতং ॥৮ 

--সকল ধম্মকেই সত্যজ্ঞান করিয়া প্রত্যেকের 

অঙ্গসহ বিচার ও সাধন করিয়া যিনি জানিলেন যে__ 

পন্থ। মাত্র বিভিন্ন, কিন্তু সতা এক, সকল ধন্ম সেই এক 

শান্তি-সমুদ্রেই উপস্থিত করে,__সেই উদার বিশ্বপ্রেমিক 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকুঞ্জদেবের পবিত্র উপদেশ-গাথা 

অনুসরণ করিয়া সংসারক্ষেত্রে অগ্রসর হও, তোমাদের 

দুঃখে বিগলিত হইয়াই তিনি মানব-শরীর পরিগ্রহ 

করিয়া ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,_-শান্তি পাইবে, 
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তোমাদের সকল সন্থীর্ঘতা-_সকল বিবাদের চির অবসান 

হইয়া সদয় বিশ্বপ্রেমের আলোকে উজ্জল হইয়! উঠিবে 
এবং জীবন সমস্যার সমাধান করিয়া যথার্থ আনন্দ 

বা মুক্তিলাতে তোমরা! ধন্য হইয়া যাইবে! 

ও শাস্তি; 



শুদ্ধিপত্র . 

সাধারণভাবে যে বর্ণীশুদ্ধি ও পতনগুলি চক্ষে পতিত হইগা নে, 

পাঠকপাঠিকাগণের স্থবিধার জন্য তাহা 'পরিশ্ুদ্ধ করিযা প্রদত্ত 

দিবার ইচ্ছ। রহিল । 

অশ্ুদ্ী 

সত্বেও 
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'গ্ুরোহিতং 

ইন্দ্রিয্নভোগবিষয়ে 

করিতেছে ? 

মায়! 

সদেব সৌমেদ 

থাকে 

সিদ্ধিনাং 

বলা হইয়াছে 

[২৮ 

২৯ 

লাুশ . 
৯১০) 

+ 

রঙ ্ * 

নি টু নিট 

১৭ 

১৭ 

শুদ্ধ 

সত্বেও 

তদন্থগামিনী 

বিবেকচুড়ামণি , 

গুরোহিতং 

ইন্জরিঘ়ভোগ্যবিষে 

করিতেছ % 

মায়য়। 

লদেব সৌম্োদ 
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সিদ্ধানাং 

শ্ক্লোকে বল! হইয়া 
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আত্মতত্বোপদেশহীন 
শাস্ে 

কণাদের 

হহার। কেবল জড় 

লইয়াই ব্যস্ত 

সমষ্টিই 
স্বপক্ষস্থাপনহীন । 
শুফফষবিচার | 

স্্রী-পুরুষ 

জগতের খেল] ! 

নারীগণের 
ভাধ্যামশেষ-"" 
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